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BIOLOGIO
La eterneco de la vivo.

En la mezo de 1’19® jarcento en astronomio fariĝis granda revolucio, 
kies plena signifo ne estas entute konsciita eĉ nun. Dankal la eltrovoj de 
Fr a u e n h o ie r , Pl u k e r , Kir c h o e & Bi n z e n  la astronomio nun posedas polen- 
an ilon por la esplorado — la spektroskopo!), liverintan eltrovojn, kiuj 
ŝajnus la sorĉaĵoj ne nur al antauaj generacioj sed eĉ nun al ĉiu nescianta 
fizikon. Kiu en komenco de 1’19® jarcento povus eĉ opinii, kc en ĝia dua 
duono ni precize scios, el kiuj ajoj konsistas la suno & ĉiu aparta stelo?

Sed dume ĉio tio ĉi okazis fakte tiel, kaj la manieron de la esplorado 
donis tiu bela ĉielarka strio, kiun ĉiu el vi en infaneco certe pli ol unu 
fojon ricevis sur la muro per vibra prismo. Ankoraŭ en la komenco de 
1’19® jarcento Frauenhofcr, traigante radion de lumo sur prismon tra tre 
mallarĝa fendo, eltrovis sur tiu ĉi strio la mallumajn transversajn liniojn. 
Plucker trovis, ke ĉiu aparta gaso karakteriziĝas per siaj propraj linioj en 
spektro, sed nur per lumaj anstataŭ mallumaj; kaj Bunzen & Kirchof en 
60-aj jaroj montris, kc ankan la mallumaj linioj de la suna spektro apartenas 
al tiuj samaj inkandeskaj gasoj, kiel Ia lumaj linioj de teraj 
ili ricevigas en eksperimento ĉiufoje kiam post tiuj ĉi gasoj estas metita iu 
malmola au Uuida ajo pli inkandeska ol ili. Bunzen & Kirchof konkludis 
el tio ĉi, ke post la inkandeska suna atmosfero troviĝas ankoraŭ pli inkan- 
deska suna kerno, eble, kun siaj kontinentoj & maroj el nekonataj ajoj.

Kiel montris pluaj spektraj esploradoj, super tiu ĉi kerno de la suno, 
kiel super la kernoj de ĉiuj steloj de la orflava tipo, troviĝas la inkandes- 
kaj gasoj el tiuj samaj metaloj & metaloidoj, kiuj ĉirkaŭas nin sur la tera 
suprajo.

«jasoj, ĉar
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radioj ankan liniojn de la plej simplaj karbo-hidrogenaj

ruga inkandesko montrigas jam

Aliaj esploroj montris ke la duono dc eiuj por ni videblaj steloj eslas 
ankoraŭ pli inkandeskaj ol la orflavaj kaj pro tio ili posedas la helblankon, Aiafoje eĉ ĉielbluetan koloron. Ce la plimulto el steloj de liu ĉi blanka tipo, 
plej junaj lau sia ago, spektroskopo elmontras ofie neniajn aliajn gasojn 
en atmosfero, krom protohelio & protohidrogelio, t. e. krom tiuj du kom- 
ponentoj, kiuj, lau de mi ellaborata teorio, formis kune kun tria proto- 
elemenlo, arkonto kies spektro ne eslas ankoraŭ difinitaj, tulan periodan 
sistemon de ĥemiaj elementoj de la nuntempa tergloba suprajo, karakterizaj 
por atmosferoj de ĉiuj sleloj de la jam priskribita pli malfrua orflava 
periodo de la stela evolucio. Videble, en la tempo de la periodo de la 
blanka inkandesko la mineralaj elementoj de nia nuntempa tergloba sis- 
temo ankoraŭ ne havis la tempon disvolvigi sur steloj.

Fine, en lasta el videblaj por ni periodoj de la stela vivo, kiam, laugrade 
malvarmigante, la stelo pasas la temperaturon de la ruga inkandesko, ni 
vidas en giaj
aĵoj, tiuj samaj, kiuj trovigas nuntempe malmultege en atmosfero de nia 
terglobo. Tiamaniere la periodo de la 
kvazaŭ la prologo al la disvolvigo sur mallumiganta stelo de la karbon- 
hidrogena organisma vivo, simila al la nia.*Cia stelo montrigas de tiu ĉi vidpunkto kvazan kiel aparta individuo, 
pasanta tiajn samajn agojn & epokojn de la disvolvigo, kiel ĉiuj aliaj. Ni eĉ 
havas neniajn sciencajn donitaĵojn por diri, ke nur unu sola el liuj ĉi 
epokoj, t. e. la epoko de la disvolvigo de karbon-hidrogeliaj ajoj sur stelo, 
estas kapabla formadi vivajn organismojn.

Certe, nia karbon-hidrogena organisma vivo ne povas ekzisti sur la 
steloj inkandeskigintaj super temperaturo de la bolado de akvo, ĉar la 
karbon-hidrogenaj radikaloj, konsistigantaj nian korpon, ne povas ĉe pli 
altaj temperaturoj formadi kun azolo et oksigeno la albuminajn kunmeta- 
jojn. Sed kie estas la kauzoj opinii, ke meze de multformaj produktoj, e lla- 
borigantaj el monda etero dum la neimageble longa evolucio de steloj, 
neniam ellaborigis kaj ne ellaborigas nun tiaj ajoj, kiuj konsistus el radi- 
kaloj^z/mZogzaj al niaj karbon-hidrogenaj lau grupigo de siaj komponentoj, 
radikaloj, kiuj enigus en analogiajn reakciojn kun «'irkauantaj ilin gasoj 
de stelaj atmosferoj, kaj sekve povus 
histojn aŭ plasmojn, aziaZo/fza,//* al karbon-hidrogenaj 
toj de nia korpo, 
multobligo, kaj sekve al kreado sur sleloj, ĉe aliaj temperaluroj N fizikaj 
kondiĉoj, de organisma vivo, analogia al nia lera, karbon-hidrogena J Ja 
ni ĉiuj rilate al nia fiziologia vivo estas nur originalaj produktoj de ĥemia 
agado de nin konsistigantaj ajoj, kaj sekve ĉie, kie povas formigi analogia 
Kemia agado inter analogiaj aĵoj, povas & eĉ devas, lau generalaj fizikaj 
legoj, formigi analogiaj estajoj, sed nur adaptigitaj al aliaj temperaturoj, 
barometraj premoj, teroj & atmosferoj.

kunmetadi kune kun ili la molajn 
au albuminaj his- 

— plasmajn histojn, kapablajn kiel niaj al nutrigo &
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nur per tio, ke Ia unuaj (t. e. la radikaloj)

rimarkinda — tiu ĉi faktoro

& altajojn al unu ĝenerala nivelo. Jen pro kio la fizikistoj

Tiaokaze la montrita de mi analogio * 1 de perioda sistemo de karbon- 
hidrogenaj radikaloj de nia korpo kun la perioda sistemo de pli primariaj 
radikaloj, kiujn ni nomas atomoj de nuntempaj teraj & planedaj metaloj 
& metaloidoj, parolas al ni tre multon.

Ne vole ŝajnas, ke la karbon-hidrogenaj radikaloj de idaj vivaj histoj 
diferencas de atomoj, kunmetantaj la periodan sistemon de mineralaj ele- 
mentoj de tergloba suprajo, 
prezentas per si atomojn de la nova vico en momento de ilia ekigo, kaj 
laduaj l.e. la ordinaraj atomoj de niaj metaloj & metaloidoj montriĝas 
jam fortikiĝintaj, kvazan ŝtoniĝintaj radikaloj de la antaŭa epoko de vivo 
sur la terglobo — de vivo, eble superreganta nun sur ĉiuj steloj de la 
orflava tipo.

Sed se tiu ĉi konkludo montriĝos vera, tiam la konscia organisma vivo 
ĉesos esti por ni ia fragmenta okaza fenomeno, neniam estinta rezultato 
de ia neniam en naturo estinta evolucio de nia malgrandeta terglobo, evo- 
I licio ekskluziva meze de ĉiuj ceteraj steloj, kiel opinias multaj eĉ nun. Ĝi 
montriĝus ĝenerala senŝanĝa leĝo, fundamenta faktoro de evolucio de 
ĉiuj steloj de tutmondo, kaj — kio estas plej 
estus sida kapabla kontraŭagi la fenomenon de entropio, t. e. de disiĝo 
de energio en tutmondo.

Efektive, kio estas entropio ?
'fio ĉi estas faktoro, aliformiĝanta ĉiujn ordigitajn regulajn movojn de 

molekuloj en egalmezure senordaj ĥaosoj, el kiuj jam nek lumo nek radia 
varmo nek elektro povas formi novan ordon ; tio ĉi estas faktoro de laŭgradaA
mortigo de tutmondo. Gi nivelas en ĝi ĉion kvazan tio, kiel la forlo de 
pezeco kune kun la agado de akvo celas alkonduki sur la tero ĉiujn pro- 
fundajojn 
prenintaj tiun ĉi faktoron en atenton, profetis al tutmondo en estonteco ia 
eternan malmovon.

Sed tiu ĉi konkludo estas vera nur se ni ne opinias nian propran organ- 
isman vivon t. e. kusanlan en ĝia fundamento Ĥemian kuniĝemon lia 
ĝenerala faktoro en tutmondo, kiel entropio. Efektive, kio estas fiziologia 
agado de organismoj ? 'l io ĉi estas faktoro, formanta ordon el senordo, 
regule konstruitajn histojn el Ĥaosa amasiĝo de molekuloj, tio ĉi estas en 
plena senco faktoro de renoviĝo, de renaskiĝo de tutmondo. Nur sola 
eterna interbatalo de viva energio & entropio — de la kreanta agado & de 
la agado disiganta, nivelanta la produktojn de la unua — povas subteni 
tutmondon en ĝia eterna multformeco, en eterna ludo de ĝiaj fortoj. Kal- 
kulinte la finfinajn rezultatojn de intino de entropio neatentante la kon- 

1 Vidu mian libron « Periodaj sistemoj de konstruigo de materio » kaj — en popu- 
lara rakontado— mian nun presatan ilustritan libron «En serĉado de filozofa ŝtono».
I Kini. de l uidoro).
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unuaj fondintoj de la lieinio de cielo — de

A •

traŭagantan ĝin & ĝeneralan en tutmondo vivagado!) de organismoj, ni 
farus kiel la vilaĝano de la laborista komunumo, kiu, kalkulante la nom- 
bron de ĝiaj anoj, longe trovis, ke mankas unu ano, ĉar li forgesis montri 
per fingro sin mem...

Certe, por vivagado de organismoj antan cio necesas la bazo, t. e. la 
malmola tero & ia fluidaĵo, konforma al akvo, karakterizanta nuntempan 
epokon de la kosma vivo de la terglobo. De liu ĉi vidpunkto ĉian stelon ni 
devus opinii konsistanta el kuncentraj tavoloj de ĉiam pli malfacile fande- 
blaj ajoj, formantaj en ĉia tavolo sian apartan periodan sistemon, kaj tio 
ĉi entute konsentus kun astronomiaj elkalkuladoj, alkondukantaj al neves 
seco de malmola kerno por terglobo, kaj kune por aliaj steloj por ke ilia 
turniĝo ne malhelpiĝus.

l ia estis la konkludo de la
Bunzen & Kirchof— rilate al la suno. \ ere, de tia tempo (‘stis kelkaj prov- 
oj malverigi tiun ĉi konkludon & pruvi, ke nia taga stelo kaj kune kun ĝi 
ĉiuj sleloj estas nenio alia oi senintermankaj amasiĝoj de lumhejtiĝinlaj 
gasoj sen ia malmola au Uuida bazo; sed liuj ĉi provoj ne povas opiniiĝi 
konvinkaj. Se ni allasas ekzistadon en naturo de neniaj aliaj metaloj kaj 
metaloidoj, krom konsistigantaj la lastajn dek au dudek kilometrajn de la 
tergloba maso ija lio ĉi estos malgrandega membrano sur la grandega ter- 
globo! , tia konkludo (‘erte multe valoras, ĉar ne nur ĉe temperaturoj de 
sunaj p ro fundajoj sed eĉ ĉe nia tergloba ĉiuj tiu ĉi ajoj eslus jam en 
gasoida stato, kaj ĉe tio ĝia temperaturo estus pli alla ol la kritika tempe- 
raturo de ĝia kundensiĝo en fluidaĵon. Sed la rimarkindaj esploroj de 
Zo k a je k  ne permesas al ni konfesi tian simpligitan opinion pri la interna 
kunmetiĝo de steloj.

Efektive, en la lumanta atmosfero de la suno okazas de tempo al lempo 
potencaj uraganoj, kies centroj prezentiĝas al ni sub formo de la sunaj 
makuloj. La unuaj esplorantoj opiniis, ke tio ĉi estas la legionoj de la mal- 
varmiĝo de la suna atmosfero, sed la aktinometriaj difinoj de la tempera- 
turo de makuloj montris, ke la afero eslas tute kontraua. La temperaturo 
de ili montriĝis pli alta ol normala por la donita alto. Al Lokajer venis 
en kapon, ke en periodo de maksimumo de makui formanta agado de la 
suno, agado ripetiĝanta post ĉiuj dek unu jaroj, kiam la temperaturo de 
makuloj estas aparte granda kaj la ilin formantaj uraganoj elportigas el 
aparte profundaj tavoloj de la suno, ĉiuj de ni konataj atomoj de metaloj 
devas esti jam disociitaj pli-malpli je siaj komponentoj. En dauro de kei- 
kaj jardekoj Lokajer senlace faris siajn observadojn kaj venis al rimarkinda 
rezultato.

En tempo de maksimumoj de la makulformanta agado en sunaj makuloj 
preskaŭ entute malaperas la spektraj linioj de niaj metaloj kaj anstataŭ ili 
observiĝascentoj da malgrandetaj nekonataj linioj, atestantoj pri laeljetiĝo 
de iaj de ni nekonataj gasoj en tiuj ĉi lokoj eksteren el profundego de la
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suna atmosfero. Lokajer faris konkludon, ke tio ĉi estas la produktoj de 
disociiĝode konataj de ni metalaj atomoj; sed malfacile estas konsenti kun 
tiu ĉi konkludo. La atomaj komponentoj, kiel ni vidis, estas ne pli ol tri aii 
kvar, sed la nekonataj linioj en spektro de sunaj makuloj estas tro multaj. 
Krom tio ili apartenas al neniu el du konataj de ni atomaj komponentoj — 
protohelio & protohidrogeno. Restas nur konkludi, ke en profundo de la 
suna atmosfero troviĝas, kiel opiniis Bunzen & Kirhof, treege malfacile 
fandeblaj Hilidoj & malmolaj ajoj, kaj ke liuj ĉi ajoj formas ian alian 
periodan sistemon de ĥemiaj elementoj, pli primarion ol nia nuntempa. 
Aparteni al tiu ĉi sama sistemo ili ne povas jam pro tio, ke ili estas mult- 
foje pli malfacile fandeblaj ol la malfacile fandeblaj ajoj de nia sistemo, 
boro et karbono.

A

Ce tia vidpunkto ĉio farigas komprenebla.
Atomoj de tiu ĉi protosistemo devas esti tiel malgrandaj kompare kun 

niaj ordinaraj, ke ili en gasojda stalo jam ne donas helajn liniojn en vide- 
bla parto de spektro kaj pro tio ili sajnas malforte lumantaj malgraŭ sian 
treege altan temperaturon.

l iu lakto, ke tiuj ĉi ajoj devas esti treege malfacile fandeblaj, ne kon- 
traŭas komparan malgrandecon de iliaj atomoj. Rememoru nur, ke la 
plej malfacile fandebla el niaj ĥemiaj elementoj montrigos karbono, kiu 
havas malgrandegajn atomojn, kaj unu el la plej facile fandeblaj estas 
hidrargo, havanta pezajn & malsimplajn atomojn. De tio ĉi sekvas, ke 
la malgrandegeco ne supozataj sur suno pli primariaj atomoj ne nur kon- 
traustaras, sed eĉ komprenigas ilian neordinare malfacilan fandeblecon, 
kaj ilia kondensiĝo je vaporoj sur alto de la suna fotosfero, kie ili jam ne 
povas ekzisti sub formo de gasoj pro tro malalta por ili temparaturo, koni-A 
prenigas al ni ilian maleston en pli altaj tavoloj de la suna atmosfero, (ii 
komprenigas al ni ankaŭ senintermankajn lumantajn nubojn sur la suno & 
sur steloj kaj tion, ke ili donas senintermankan spektron de fluidiĝintaj 
vaporoj.

Se ĉio lio ĉi montriĝos tiel, se en profundo de la suno, de steloj & de 
ĉiuj planedoj efektive montriĝos per ia ankoraŭ ne eltrovita maniero la 
kuncentraj tavoloj de ĉiam pli malfacile fandeblaj ajoj, stariĝanlaj en siajn 
genese interdependantajn sistemojn, tiam kiel ŝanĝiĝas tuta nia nuntempa 
primonda idearo, kiom da poezio & beleco aldonigas en ĝi kaj kiel la 
suprajo de ĉiuj steloj de tutmondo montriĝas al ni plena per eterna 
neniam & nenie malaperanta vivo!

N. Mo r o z o v  1 (Kus.)

1 Tradukis el Busa lingvo N. Ka b a n o v .
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MUZIKO
Provo de Harmonia Terminaro.

Tute malfacile estas traduki Esperanton la diversajn terminojn de la 
harmonio kaj de la scienco de la agordoj ; ĉar la diversaj autoroj, kiuj 
okupis sin pri la demando tute ne konsentas pri la gusta senco de liuj 
terminoj en sia nacia lingvo, kaj uzas tre malsamajn esprimojn por difini 
ilin. l iai uzi la rimedon de la plej granda internacieco en la radikoj, lau 
la maniero de nia Majstro l) ° Za me n h o f , sajnas en titi ĉi okazo lule ne 
taŭga.

Meze de tiuj malfacilaĵoj, mi opinias, ke terminaro, kiel eble plej logika, 
devas esti komprenita de ĉiuj, kaj eble oni povas interkonsentigi la mal- 
novajn teoriojn dank’al tule nova sistemo.

De kelkaj jaroj Germana profesoro. Hugo Rie .ma n , proponis novan teo- 
rion bazitan sur la naturo meni de la harmonio, kaj starigitan sur la ma- 
tematika scienco de Akustiko, I. e. sur la rilatoj, kiujn havas inter si 
diversaj sonoj de malsama alteco.

Lau la reguloj de tiu akustika scienco oui konsentis pri lio, ke sonoj 
kelkafoje kunmiksiĝas en sama natura harmonio, kaj kelkafoje formas ne 
saman naturan harmonion. Cetere ĉe liuj lastaj sonoj, la scienco fizika 
montras, ke la nombro de la vibradoj ne interrilatas matematike.

l iai ekzameninte la sonojn lau la vidpunktoj de la alieco, de la nombro 
de I vibradoj, de la longeco de I’vibran l?ij ondoj, oni rimarkis, ke la sonoj 
povas apartigi lau du kategorioj nomitaj : k o n s o n a n c o  

Germ. konsonanz ; Lat. consonantia & d is o n a n c o  

dissona nz ; Lat. dissona utia
Sufiĉos do unue difini Esperantan nomon al la diversaj intervaloj’, kiuj 

disigas la malsamajn sonojn.
In t e r v a l o Er. intel valle; Germ. //iZenw/Z/; Ang. intervo! ni nomos mu- 

zike la rilaton inter du malsamaj sonoj.
La nomoj de la intervaloj estos jam preskaŭ lule elektitaj el diversaj 

vortaroj : ni do akceptos ilin proponante novajn esprimojn por difini tiujn, 
kiuj mankas.

lli estas :
Un is o n o  ZFr. unisson; Ang. uniton; Germ. Einklang; Ital. unisono; Lai. 

unisonus).
Se k u n d o  /Fr. seco/irfe; Ang. second; Germ. Sekunde; Ital. secundo; Lai. 

secunda).

E r. consonnance;
Fr. dissonance ; Germ.

1 Tiu esprimo ne povas naski ian konfuzon ĉar la kunligitaj vortoj : inter valo nenion 
signifas en Esperanto kaj la vorto estas muzike sufiĉe internacia.
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Te r c io /Er. tierce; Germ. Terz; Lat. tertia).
Kv a r t o  /Er. quarte; Germ. Quarte; Lat. quarta). 
Kv in t o  /Er. quinte; Germ. Quinte; Lai. (/uinta). 
Se s t o  /Er. sinte; Germ. Sechste; Lat. senta).
Se pt imo  /Er. septieme; Germ. Septime ; Lat. septima). 
Ok t a v o /Er. octave ; Germ. Oktave; Ital. & Lat. Octava).
Na ŭn o /Er. neuvieme ; Germ. None; Lat. nona).
De k imo  /Er. dinieme; Lat. decima).
De k imu n u o /Er. o azie nie ; Lat. undecimo).
De k imd u o  /Er. douzieme; Lai. duodecimo).
De k imt e r c io  /Er. treizieme ; (lerin Tredezime; Lat. tertia decima).
De k imk v a r t o  /Er. quatorzieme; Lat. (/aorta decima).
De k imk v in t o  /Er. (/uinzieme; Germ. Ouintde/dme; Lat. (/uinta decima].
Eble tiujn vortojn ni povos uzi por nomi la agordojn, kiuj estas sam- 

tcmpa sonoro de multaj malsamaltaj sonoj.
Unue do ni ekzamenos la du specojn de intervaloj; lau la natura har- 

monio ili estas : le Ko n s o n a n c a j , 2e Dis o n a n c a j .

A. Konsonancaj intervaloj estas :

lc Unisono duobla ellaso de lute samaj sonoj

2e

3e

t*
Dekim kvinto (duoble altigita oktavo

Oktavo

&c.

4C Kvinto •wĵ'~ĝ~

5e Dekimduo duoble alligita kvinto)

6C Malsupra kvarto /r-j

7e Oktavo malsupre de la kvinto -fr\ —

8e T erdo maĵora m aj orte re i < > — Tercio minora (minortercio)

9® Dekimo (duoble altigita tercio)

10® Maĵorsesto (ordrenversigo de la minortercio)
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majorsesto11* Maĵor-dekimtercio duoble altigita

B. Disonancaj oni nomas la intervalojn, el kiuj ne povas 
harmonio, lli estas :

konsisti sama

1* Kromatika sekundo.

2* Malpli altigita oktavo au oktaveto 1.

3* M in orsek u n do.
Ok t a vego Oktaveto

4® Maĵorseptinio ordrenversigo de minorsekundo .
5® Maĵorsekundo.
6® Minorseptimo ordrenversigo de maĵorsekundo .
7® Sekundego.
<8® Septimeto ordrenversigo de sekundego).
9® Kvarteto.

10” Kvintego ordrenversigo de kvartelo .
Kvinteto Kvinto Kviolego

11® T e relego. *
12® Sesteto [ordrenversigo de terciego , &c.
Rilatante al tiuj intervaloj, oni povas elekti la terminojn :

A
Majorkonsonanco por montri agordon, kiu konsistas (4 la toniko, 

majortercio & kvinto2, kaj :
Minorkonsonanco, kiu konsistas el toniko, minortercio & kvinto.

oni nomas trisonaj agordoj.
Lau tio ni nomos disonancoj au disonancaj agordoj liuj, kiuj konsistas

el konsonanco ia, ĉu majora, ĉu minora al kiu estas aldonitaj sono au sonoj,
kiuj naskas malordigon en la sama natura harmonio.

Disonancoj povas do esti kvarsonoj au kvinsonoj. lli ankaŭ devenas, lau
Hugo Rleman, de aliaj formoj :

I. Kv a r s o n a j a g o r d o j .

1® Majorkonsonanco kun minorseptimo

1 Mi opinias, ke oni povas akcepti muzike la sufiksojn -e t  & -e g  por montri, ke la 
sono de la noto, kies nomo ne ŝanĝas, estas plialtigita je duontono supre au malpli- 
altigita je duontono sube :

2 Oni ne bezonas uzi la adjektivon ĝusta (kiel en Franca lingvo ({uinte juste) ĉar 
kvinto per si mem diferencas de kvinteto & kvintego (vidu ekzemplon supre).

O
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2e Minorkonsonanco kun malsupra minors

3e Maĵor/consonanco kun supra maĵorsesto

4e Minorkonsonanco kun malsupra maĵorsesto

5e Maĵor/consonanco kun maĵorseptimo

6C Minorkonsonanco kun malsupra maĵorseptimo

r Maĵor/consonanco kun minorsesto7 e t —I’ 
aŭ malsupra maĵortercio majorkonsonanco de

8e Minorkonsonanco kun malsupra minorsesto 
minorkonsonanco de minorsesto

minorsesto)

l iuj disonancoj devenas de majora an minora konsonanco, al kio oni 
aldonas sonon, kiu neniigas la konsonancon.

Avizo. — La disonanco estas nova formo dc la disonancoj 
kiuj oni forprenis la supran noton A au la malsupran G. Oni 
/cvintetkonsonanco a u konsonanco de kvinto malplialtigita

n0 1 & 2, al 
nomas ĝin 
k v in t e t o ).

II. Oni povas ankan naski disonancojn anstatauigante sonon de la ma- 
ĵora au de la minora konsonanco per alia sono tute proksima, le) ĉu de la 
toniknoto, 2’ ĉu de la tercio, 3C ĉu de la kvinto, l imi specon de agordoj 
oni nomas r e t e n a t a j k o n s o n a n c o j . Fr. accords ii retard; Germ. Vorhalt . 
l)e la kvarto kaj de la sesto, antan la tercio & la kvinto, naskiĝas la /cvarto- 
sesto konsonanco.

III. Povas ankan ekzisti agordoj, kiujn naskas la plialtigo au la malpli- 
altiĝo, cu de la kvinto ĉe la majora konsonanco, ĉu de la toniko ĉe la mi- 
norkonsonanco. l iuj kromatikaj sangoj ofte aperas en la majorkonsonanco 
kun ininorseptiino vidu I. 1-2. Ilin ni nomos alŝanĝitaj agordoj Fr. 
accords alteres).

IV. La naimaj agordoj estas disonancoj de kvin sonoj, lli estas.
Miaoma una disonanco, kiu konsistas (d majora konsonanco, kun minor- 

septimo, kaj minornauno au majornauno, kiuj per la forigo de la funda- 
menta noto farigas simpla septetagordo.

Oni do povas resumi tiun sistemon, tiel kiel diras Hugo Ricinan :« estas 
disonanca ĉiu sono, kiu povas esti nek fundamento, nek tercio, nek kvinto.
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cu de la majora ĉu de la minora konsonanco, kiu superregas c ii la harmo- 
nia formigo. »

Lau tiu bonega teorio, bazita surla natura harmonio sajnas, keoni povas 
starigi la Esperantan terminaron de la harmonio.

Mi simple proponas kelkajn vortojn, dezirante, ke la teoriistoj-muzi k- 
istoj bonvolu ilin ekzameni kaj kritiki, eble eĉ proponi sangojn, se necese. 
Sendube el la peno de ĉiuj naskos gusta terminaro.

F. i>i: Me mi., 
Parizo (Erane.).

BIBLI0GBAF10
Pri modela klasifiko de Esperantaj bibliotekoj

(Sekvo)

Definitivaj nombroj.
Post tiuj klarigoj, estas facile aliri al la formado de la plenaj au definiti- 

vaj nombroj elektotaj por la klasifiko de la libroj mem, kiujn oni povas 
trovi en Esperantaj bibliotekoj.

Unue oni parolas pri libroj redaktitaj en Esperanto au pri Esperanto, 
kiujn oni povas nomi Esperantaj libroj, kaj poste mi aldonos kelkajn 
vortojn pri la aliaj libroj kiujn oni povas ankan trovi en Esperantaj biblio- 
tekoj, sed estas klasifikotaj lau la generalaj reguloj uzataj por ĉiuj biblio- 
tekoj.

a) Esperantaj libroj.
Inter la libroj redaktitaj en Esperanto au por Esperanto, oni povas kon- 

sideri du grandajn kategoriojn.
La unua entenas la librojn, kiuj koncernas speciale la lingvon, t. e. 

kiuj traktas temojn pri la teorio, la lernado au ia enkonduko A la propa- 
gando de la lingvo.

La dua entenas tiujn, kiuj nur uzas la lingvon por la traktado de divrr- 
saj temoj, ankan eble trakteblaj per ĉiu alia lingvo.

Aliparte, en ambaŭ kategorioj, la libroj povas (‘Sti ĉu originalaj verkoj, 
rekte redaktitaj per Esperanto ĉu tradukoj de verkoj unue redaktitaj per 
iu alia lingvo, ĉu libroj redaktitaj en iu ajn lingvo kaj nur tradukitaj per 
Esperanto.

Lau la principoj akceptitaj por la elekto de la ĉefaj dividoj de la decimala 
klasifiko, oni konsideras ĉiujn librojn de la unua kategorio kiel filologiajn 
verkojn au almenaŭ kiel verkojn kiuj koncernas pli malpli la filologion, 
kaj sekve oni klasifikos ilin sub la ĉefa divido '/ Etiologio.

Efektive oni scias, ke en la tabeloj de la decimala klasifiko estas dek
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ĉefaj partoj reprezentitaj per unu el la dek arabaj ciferoj de la decimala 
numerado, kaj inter ili la Filologio ricevis la ciferon 4.

En la sesa eldono de la labeloj, publikigita de Melvil De w e y , kaj presita 
en la jaro 1899, la vel koj pri Esperanto estis enskribitaj en la (ĝeneralaĵoj 
de tiu parto 4, sub la divido 0, lau la sekvanta maniero :

Diversaj lingvaj demandoj.
Diversaj specoj de lingvoj.

Artefaritaj lingvoj.
Volapuk.
Esperanto.
Langue bleue (Bollak).

tabeloj entenis diversajn dividojn rezervitajn al la filologio de

4.0
4.08
4.089
4.089.1
4.089.2
4.089.3
Poste la

la naciaj lingvoj. La klasifikaj» numerojn de tiuj dividoj oni ricevis aldon- 
anle al la unua ( ifero 4, nombrojn kiuj korespondas al la diversaj lingvoj 
en la tabelo 3a antaŭe montrita.

(Vidu I. S. R. dee. 1909, p. 355.)
Tiamaniere, oni bavas :
42
43
44

Angla filologio. 
Germana filologio, 
branca filologio.

K. t. p.

tiuj tabeloj ne permesus doni al la filologio de la artefaritaj lingvoj, 
ĉar Sr0 Melvil Dewey, estas 

e. al la verkoj trak-

Sed 
la dividon 41, kiun montras la dirita regulo, 
jam doninta tiun dividon 41 al la kompara filologio, t. 
tantaj pri la komparo de la filologio de diversaj naciaj lingvoj.

Lau liu eldono de la tabeloj, oni do estus devigata klasifiki, sub la sola 
divido 40.892, ĉiujn la verkojn redaktitajn per Esperanto au pri Esperanto.

Konsekvence oni devus elekti la nombron X089X kiel unuan dividon por la 
labelo de la helpaj nombroj de artefaritaj lingvoj, kaj akcepti X0802X kiel 
helpan nombron de la lingvo Esperanto.

Sed pro la granda kvanto de verkoj redaktitaj per artefaritaj lingvoj aŭ 
pri artefaritaj lingvoj, kaj precipe per Esperanto au pri Esperanto, en la 
lastaj jaroj, kaj pro la rapide kreskanta kvanto de la libroj, kiuj koncernas 
speciale la filologion de la internacia lingvo kaj eslas ĉiutage publikigitaj 
en la landoj, kie eniĝas la lingvo Esperanto, oni konstatis, ke estas pres- 
kau necese (dekli, por la artefaritaj lingvoj, pli simplan tabelon de helpaj 
nombroj, kaj, pro tiu motivo, oni elektis, por tiuj nombroj, la dividon X1X 
kaj speciale /12* kiel helpan nombron de la lingvo Esperanto, kiel estis 
dirite pli supre.

I iam, per apliko de la regido suprecitita, por la formado de la klasifikaj 
nombroj elektotaj por la dividoj de la filologio, oni devus akcepti 412 por 
la filologio de Esperanto.
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Sed ĉar liu nombro jam estis elektita de Melvil I)e\vey por speciala 
divido de kompara filologio, oni interkonsentis, ke por diferencigi la du 
malsamajn signifojn, oni aldonus, en ia subdividojn de la kompara Filolo- 
gio, malgrandan streketon — France : lire! post la cifero 4, kiel same 
oni jam aldonis en la aliaj dividoj de 4 post 42, 43, k. t. p. ’.

Tiamaniere oni povas akcepti sen konfuzo 412 por la Filologio de Esper- 
anto, kaj oni uzos tiun nombron por klasifiki ciujn la verkojn, kiuj kon- 
cernas la filologiajn demandojn pri Esperanto, t. e. pri la teorio de la lingvo, 
ĝia gramatiko, sintakso, kaj aliaj filologiaj lemoj. Oni povos aldoni, kiel 
ni klarigos poste subdividojn al tiu nombro, kun intermeto de streketo, 
por precizigi la specon de la temo traktita en la verko.

Sed plie, lau la regulo akceptita por la similaj dividoj koncernantaj la 
filologion de la naciaj lingvoj, oni ankoraŭ klasifikos, sub tiu divido 412, 
sed kun aldono de kunvenaj helpaj subdividoj, ciujn aliajn verkojn, 
kiuj ne estas sole filologiaj, sed kiuj koncernas la ĝeneralan lemon de* 
Esperanto, nome la verkojn pri la propagando, la deveno, la uzado de 
Esperanto, k. t. p.

Sed antan ol ekzameni la specialajn regulojn sekvotajn por la klasifiko 
de tiuj diversaj verkoj, oni devas ankoraŭ atenti pri unu speciala punkto.

En ciu lando, oni eldonas librojn, kies celo estas la instruado de la nacia 
lingvo de la lando mem au la lernado, al ĝiaj nacianoj, de iu alia fremda 
lingvo.

La unuaj libroj dependas sendube de la filologio de la nacia lingvo kon- 
siderata, kaj por tiuj libroj estas senutile montri en kiu lingvo ili eslas 
redaktitaj, se ilia teksto estas redaktita, kiel kutime, en la lingvo mem de 
tiu nacio.

Sed por la aliaj eslas kontraŭe utile montri, per tauga signo de lingvo, 
en kiu lingvo ĉiu el ili eslas redaktita, ĉar liu signo nur montras por kiu 
nacio ili eslas redaktitaj.

Tiun lastan nombron ni devas uzi por la klasifiko de la verkoj celantaj 
la instruadon de la lingvo Esperanto al iuj nacianoj kaj redaktilaj per la 
lingvo de tiu nacio, 
ne nur la librojn de filologio mem 
librojn de propagando, pri la

kaj oni devas atenti pri tio, ke tiu rimarko koncernas 
gramatikoj, vortaroj, &c. sed ankan la 

lingvo Esperanto, kiuj eslas redaktilaj per

1 Lau tiu interkonsento oni ne plu uzos por la Filologio de Esperanto la nombron 
40892. kiun oni provizore estis akceptinta en la verko France redaktita sub la titolo 
Manuel du repertoire bibliographifjue universe!,. Ertraits limites au.r parties plus spe- 

cialemeut applicables d la bibliographie de la langue auriliaire internationale Espe- 

ranto. Oni do aplikos la novan farmanieron kiun antan vidigis la noto de Ia pago 'r‘ 
pri ebla variaĵo ( Variante possible) kaj konsekvence, kiel oni vidos poste, oni ankaŭ 
akceptos la nombron 812, anstataŭ 80.892, por la Esperanta Literaturo.

Aliparte, en la ĝeneralaj labeloj, oni uzos, por kompara filologio, la nombron 
4-1. anstataŭ 41, kaj oni prenos 4-12 anstataŭ 412 por Elimologio-Derivado.
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la lingvo de la nacio koncernata, t. e. en kiuj oni enkondukas au intencas 
enkonduki la lingvon Esperanto.

Ni do klasifikos la librojn de tiu speco sub la nombro 412 Esperanta 
Filologio, sed mi aldonos la helpan signon de la nacia lingvo instruota per 
Esperanto.

Ekzemple: 412 X4X montros libron de Esperanta Filologio por Francoj, 
kaj 412 X3X saman libron por Germanoj.

Libroj pri propagando.
l ion dirinte, mi konsideros sinsekve la diversajn seriojn de libroj el la 

kategorioj suprediritaj, kiuj estus klasifikota! sub la granda parto 4 —.
Unue mi parolos pri la libroj de generala propagando, kiujn oni klasi- 

fikos sub la nomkro 4.12 kun aldono de speciala helpa nombro. Por plen- 
igi la klasifikan nombron de tiuj libroj, oni uzos la komunajn subdividojn, 
kies resuman liston oni donis en la komenco de tiu noto.

Ekzemple, porla broŝuroj, kiuj koncernas Ia celon de la lingvo Esper- 
anto, au gian programon, &c. oni aldonos la nombron Oli ,

por la broŝuroj, kiuj koncernas la laudon, la defendon au la kritikon de 
la lingvo, oni aldonos (012),

por la libroj, kiuj koncernas la Societojn de Esperanto, oni aldonos la 
nombron (062 kaj por la libroj aldonitaj, de specialaj societoj oni povos, 
lau la maniero antaue montrita, aldoni la taŭgajn nombrojn por precizigi 
la utilajn detalojn pri la speco de tiuj libroj.

Ekzemple, oni prenos :
412 (0622) (44 S. f. p. E.) X4X

de la franca Societo por la propagando de Esper-por nomaro de la anoj 
anto.

Kaj oni povos preni

por ()ficiala (vazeto de
412 05 4436) (0. G. 

Esperanto eldonita en Parizo.

A. Lin k o j pb i f il o l o g io d e Es pe r a n t o .

Nun venas la libroj de la speciala kategorio :
412 Filologio de Esperanto.

a) Verkoj pri specialaj punktoj de filologio.
Kiel por la aliaj nombroj, kiuj komencas per 4, kaj reprezentas la filo- 

logion de la diversaj naciaj lingvoj, ekzemple : 42 Angla filologio, 43 Ger- 
/nana filologio, &&., oni formas, per aldono de ciferoj, kun intermeto de la 
algebra signo — (Tiret) la subdividojn de la Filologio de Esperanto, kies 
la cefaj estas :

412 — 1 Ortografio.
412 — 2 Etimologio-Derivado.
412—3 — 3 Vortaroj-Leksikologio.
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612 — 4 Sinonimoj-homonimoj.
412 — 5 Gramatiko-Sintakso.
412 — 6 Prozfarado-Versfarado.
412 — 7 Dialektoj.
412 — 8 Lernado de la lingvo.
Oni klasifikos, sol) tiuj diversaj subdividoj, la verkojn, kiuj koncernas 

nur unu specialan punkton de filologio au ec oni alprenos la subdividojn, 
ankoraŭ pli precizajn, kiujn montras la detalaj tabeloj.

b) Lernolibroj-Ekzercaroj.
Lau klarigoj donitaj en tiuj tabeloj, oni uzas la kvinan subdividon de la 

parto Filologio, t.e. por LEsperanto 415-5, por klasifiki la verkojn, kiuj 
koncernas samtempe diversajn punktojn de gramatiko.

Aliparte, por montri ĉu la klasifikota verko estas simple artikolo au 
materia libro por biblioteko, estos utile aldoni, en tiu lasta okazo, la taŭgan 
helpan nombron de /ormo, t.c. 075 kiu montras klasikan lernolibron.

Oni do prenos la nombron 412-5 075) porla multaj lernolibroj au ekzerc- 
aroj, kiujn oni trovas en la Esperantaj bibliotekoj, kaj kiuj generale en- 
tenas gramatikon & vortaretojn.

Laŭ la klarigoj antaue donitaj vidu p. 15 oni aldonos la specialan 
signon de lingvo, por montri al kiu nacio la libro estas speciali* destinata 
aŭ per kiu lingvo ĝi estas redaktita, krom la lingvo Esperanto.

Ekzemple : 412—5 X075X montros lernolibron de Esperanto por l4'ranĉoj, 
l ie mi povas aldoni utilan rimarkon. Oni scias, ke ekzistas lernolibroj 

redaktitaj tute en Esperanto por lerni iun nacian lingvon al Esperantistoj, 
ekzemple : Franca gramatiko por Esperantistoj.

Lati la principoj antaue montritaj, tiujn lernolibrojn oni ne klasifikos en 
la divido 412 Esperanta Filologio , sed en la Filologio de la nacio, kies 
lingvon oni celas instrui, aldonante la signon de la lingvo Esperanto, por 
montri, ke tiu libro estas redaktila per tiu lingvo.

Ekzemple, 44—5 075) X12X tangos por la Franca Gramatiko por Esper- 
antistoj de Sr0 Bo u l e t .

c) Vortaroj.
La klasifiko de la vortaroj estas iom komplika, ĉar ekzistas multaj specoj 

de vortaroj, kaj oni povas trovi utile posedi, por ĉiu speco, specialan kla- 
sifikan nombron.

Oni devas konsideri du grandajn kategoriojn de vortaroj, t.e., la ĝene- 
ralajn vortarojn & la teknikajn. Mi parolos unue pri la ĝeneralaj, tiuj estas 
plej ofte speciale gramatikaj.

Ĝeneralaj vortaroj. — En ĉiu nacia filologio oni trovas precipe vortar- 
ojn, kiuj klarigas, en la lingvo mem, la sencon de la vortoj de tiu lingvo.

La klasifiko de tiuj vortaroj estas simpla. Efektive oni rezervis por ili, 
en ĉiu nacia filologio, la subdividon —3 de la filologia nombro.
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En Esperanto, jam ekzistas vortaroj de tiu speco. Oni klasifikos ilin sub 
la nombro 412—3.

Por montri, ke tiu nombro koncernas libron kaj ne nuran artikolon pri 
Esperanta vortaro, oni aldonos la helpan nombron 03 , kaj eĉ se oni deziras 
montri, kc la libro eslas tute redaktila per Esperanta lingvo, oni povos 
aldoni la helpan nombron de tiu lingvo X12X.

Ekzemple: oni povas preni 412—3 032 X12X por malgranda vortaro 
Esperanto-Esperanta, tute redaktita en Esperanto.

Same, oni povos aldoni nun alian signon de nacia lingvo, se la vortaro, 
post la Esperanta teksto, entenas ankoraŭ tradukon de la vorloj en alia 
lingvo.

Ekzemple, oni povas preni 412—3 031 X12 — 4X por la plena vortaro 
Esperanto-Esperanta & Esperanto-Franca de rektoro Bo iiia c .

Sed se oni konsideras la instruadon de fremda lingvo, al nacianoj de iu 
lando la afero iom ŝanĝas.

Efektive por tiu celo oni devas uzi du specojn de specialaj vortaroj, unue 
vortarojn por traduki la fremdan lingvon en la nacian, kaj permesi tia— 
maniere al la lernantoj, ke ili faru tiun laboron, kiun oni nomas rekta 
traduko France ee/-.s7O/i),‘ due vortarojn por traduki la nacian lingvon en 
fremdan kaj permesi al la lernantoj, ke ili faru kion oni nomas reciproka 
traduko (France theme).

'Teorie oni devus klasifiki la unuajn vortarojn en la filologio de la fremda 
lingvo koncernata, t.e. en la filologio de la lingvo, kiu estas enskribita la 
unua en la teksto de la libro, kaj oni devus klasifiki la aliajn librojn en la 
filologio de la nacia lingvo instruota.

Se oni dubas pri tio, sufiĉas rimarkigi, kion oni povos fari, se oni kon- 
sideras vortaron, kiu donas la tradukon de iu fremda lingvo en multajn 
aliajn; kiel, ekzemple, la universalan vortaron de Dr0 Za me n h o f , kiu en- 
tenas la tradukon de la Esperantaj vorloj en la lingvojn Francan, Anglan, 
Germanan, &c.

\e estas dubo, ke tiun vortaron oni devas klasifiki en la Esperantan Fi- 
lologion, kaj oni povos doni al ĝi la klasifikan nombron

412—3 032) X2-3-4-917-985X

por montri la liston de la naciaj lingvoj koncernataj krom la lingvo Esper- 
anto.

Sed en specialaj bibliotekoj, kiel Esperantaj, oni povas deziri, ke la kla- 
sifika ordigado laso, uno apud la aliaj, la du specojn de vortaroj rekta & 
reciproka de la sama nacia lingvo.

l ion oni povas facile fari, se oni fiksas la kondiĉon, ke oni aldonos, al 
ĉiu klasifika nombro de vortaro difinita por tradukoj, la helpajn signojn 
de la lingvoj uzataj en tiu vortaro, kaj ke oni skribos tiujn nombrojn en 
la ordo mem de la enskribo de tiuj lingvoj en la teksto de la vortaro.
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Ekzemple, oni skribos :
412—3 032 X12—4X por rekta vortaro Esperanto-E ranca kaj 412—3 

'032 X4—I2X por reciproka sama vortaro.
Sed oni povas rimarkigi, ke tiu lasta vortaro povus ankan esti klasifikata 

en la b'rancan filologion, sub la nombro 44—3 032 X12X.
l iamaniere, oni povos facile diferencigi, per klasifika nombro, en iu 

biblioteko, la diversajn vortarojn destinitajn al la instruado de la lingvo 
por iuj ajn alilingvanoj, montrante por kiuj nacianoj ili taugas.

Ekzemple, oni definitive skribos :
412—3 032 x 12—2—3—4—917-985X por la Universala Vortaro de I)P0 Za - 

MENHOF,

kaj 412—3 033 /12—4X por la malgranda vortaro, sur simpla folio, de 
Dro Za me n h o f , por Francoj.

412—3 031 '12—4/ por la plena vortaro Esperanto-Esperanta & Esper-
anto-Franca de Rektoro Bo ir a c .

412—3 031 X4—12X por la granda vortaro Franca-Esperanto de Sr0 ('.a r i .
Por plenigi la klasifikon, kiam oni deziras montri, per la klasifika nombro 

mem la epokon de la publikigo, oni povas ankoraŭ aldoni, al la klasifika 
nombro, la daton de la aldono kaj, ekzemple, skribi :

412—3 033 « 1889 » X]2—4X por la malgranda Zamenhofa vortaro de 
1889 por Francoj.

Sed tio ne estas tre utila, ĉar tiu dato ĉiam enskribita en la komenco de 
la titoloj de la verkoj enskribitaj sur la slipoj mem de la repertorio, kiuj 
ricevas ankaŭ la klasifikan nombron.

Teknikaj vortaroj.
deziras klasifiki tiujn vortarojn, en Esperantaj bibliotekoj, apud la aliaj 
ĝeneralaj vortaroj, oni povos tion fari uzante la helpan nombron 038 , kiu 
signifas Teknikan Vortaron.

Cetere, oni povos precizigi la grandecon detiuj vortaroj, 
nombro (038 aliajn ciferojn, lau la sekvanta signifo.

(038)
(038.1
(038.2)
038.3)
Oni ankoraŭ aldonos la helpajn nombrojn de lingvoj, 

lingvojn uzitajn en tiuj vortaroj. Sed plie, por pliprecizigi, 
koncernas specialan fakon de scienco, oni devos aldoni, kun intermeto de 
la rilata signo : (du punktoj la klasifikan nombron de tiu scienco.

Ekzemple, oni skribos :
412—3(0382) 12—4X : 61 por mezgranda teknika vortaro de medicino,

kun Franca traduko de la Esperantaj vortoj, kaj
412—3 0382 X4—12X : 61 por simila sed reciproka vortaro kun Esperanta 

traduko de la Francaj vortoj.

— Mi alvenas nun al la teknikaj vortaroj. Se oni

aldonante al la

Teknika vortaro.
Granda vortaro.
Mezgranda vortaro.
Malgranda vortaro—Vortareto.

poi' montii la 
en tiuj vortaroj
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Sed, (‘n grandaj bibliotekoj, oni povos ankoraŭ klasifiki tiujn vortarojn 
rekte sub la klasifika parto de la sciencoj al kiu rilatas tiuj vortaroj kune 
kun la aliaj teknikaj vortaroj redaktilaj per aliaj lingvoj pri la sania scienco. 
En tiu okazo, la lasla suprecitata vortaro estus klasifikita sub la nombro : 
61 0382) X4—12X.

Sed, por la teknikaj verkoj, ekzislas ankoraŭ speciala speco de vortaroj, 
kiuj povas prezenti iom embarasantan problemon por la klasifiko.

Mi volas aludi al la terminaroj, kiuj estas redaktitaj sub formo de lerno- 
libro j entenantaj klarigan tekston por konatigi la naturon de la objektoj 
koncernataj kaj la Esperantajn nomojn elektitajn por montri ilin.*

Ĉar, lau la dilillo de la klasifikaj tabeloj, oni devas nomi vortaroj nur la 
librojn, en kiuj la vorloj (‘stas alfabete ordigitaj, kiam la terminaroj ne 
estas liamaniere redaktitaj, oni devas klasifiki ilin nur kiel teknikajn lerno- 
librojn, sed ĉar tiuj lernolibroj posedas tule specialan formon 
ofte plenigitaj jine) per tabeloj alfabete ordigitaj, oni uzos, 
libroj, ian helpan nombron de formo (027 al kiu oni do donos la signifon 
(027 Terminaroj—Specialaj lernolibroj por klarigi la sencon de cefaj difinoj 
de sciencoj. Aliparte, oni povos aldoni ia taŭgajn helpajn nombrojn de 
lingvoj por montri la lingvojn uzitajn en la libro.

Oni do skribos :
51 027 X12X por Matematika terminaro, Esperante redaktita, kiel la 

libro de SP0 Biu c a k d , publikigita sub tiu titolo,
kaj : 387 027 X12—2—3—4—5—0—393IX por Provo de Marista termi- 

naro de Sr0 Ro l l e t  d e l  Is l e .

Esperante redaktita, sed kiun plenigas vortareto donanta la tradukon de 
la Esperantaj vortoj en la lingvojn Anglan, Francan, Germanan, Hispanan, 
Italan aŭ Holandan.

Tamen, 
bibliotekoj, oni deziras klasifiki terminarojn de tiu speco apud la aliaj 
filologiaj libroj, oni povos ankan klasifiki ilin sub 4 12—3, kun aldono dela 
helpa nombro (027).

Ekzemple oni povos skribi :
412—3 (027 X|2- : 51 por Matematika terminaro. Fine, mi devas ankoraŭ 

paroli pri la nombroj elektotaj por klasifiki la verkojn, kiuj traktas pri la 
teknikaj vortaroj, sed ne estas libroj vortaroj au terminaroj), kiel ekzemple 
la artikolojn kiujn ofte publikigas la Scienca Revuo, pri tiu temo. En tiu 
okazo, oni povos elekti la nombron 412—3, sed aldonante la helpan nom- 
bron (014 kiu taŭgas por terminologio, kaj ankan kun intermeto de la 
rilata signo la klasifikan nombron de la scienco koncernata.

Ekzemple, oni skribos :
412—3 (014 : 77 por artikolo pri teknika vortaro de fotografio.

t Daŭrigota) Ga,° II. Se b e b t ,

Parizo ( Franc.).

, kaj estas 
por tiuj

mi devas aldoni ke se, speciale por malgrandaj Esperantaj
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G K 0 M E TKI 0
La sistemoj de korpoj rigidaj.

Aldono al la « Geometrio folietara ».

(sekvo kaj flno)

*

Ca pit iio 4*

Diversaj rimarkoj konkludaj.
§ 1. — Pri lti aplikoj de geometrio sagetara, sildetara, (lagetara 

au folietara al fiziko, mekaniko, meteorologio, ktp.
En ebena spaco la sagetara geometrio jam montris al ni la solvon de 

diversaj problemoj de fiziko koncerne la movon de fluido sur ebena an 
sfera surfaco ’. Ni trovis ke kronoido sagetara difinas persiaj flulinioj la 
plej generalan formon de fluido moviganta c ii ebena spaco; Kaj uzante la 
fundamentajn proprecojn de I kronoido nome ke 2 sagetoj difinas kronon 
kaj 3 sagetoj difinas kronoidon, ni prosperis grafike determini per geo- 
inetria interpolado la fluliniojn de moviganta fluido, kiam oni konas c ii 
sufice multaj lokoj la direkton de la fluidinovo. Kiel ekzemplon ni kon- 
struis sur Eŭropa landkarto la fluliniojn de latmosfero koninte la direkton 
de kvento en la sama momento ĉe la diversaj meteorologiaj observejoj.

Nun staras la demando: ĉu oni povas solvi la saman problemon mi Iri-*dimensia spaco ? Cu oni povas trovi fundamentan sistemon de flulinioj, 
kiu ebligos determini intenpole la tutan movon de fluido en tridimensia 
spaco ?

Por solvi tiun demandon sufiĉas rimarki ke en ĉiu punkto dc moviganta 
fluido trovigas molekulo J/, kiu movigas lau difinita direkto />; ĉar ĉiu 
molekulo di fi nas sageton J//>, la moviganta fluido difinas entute trisenon 
da sagetoj. I)<> la plej generala formo de fluido moviganta en tridimensia 
spaco estos konata, kiam oni konos la fundamentan trisonon da sagetoj. 
La flulinioj de tiu fundamenta trisono ebligos konstrui interpolo la lluli- 
niojn de iu ajn moviganta fluido, se oni konas la direkton de la movo en 
sufiĉe multaj punktoj. Sed por ke tiu problemo havu nur unu solvon estas 
necese ke la fundamenta triserio de sagetoj estu plene difinata per 4 sagetoj 
(arbitre elektitaj . Se estas efektive tiel, oni povos uzi en spaco la saman 
interpola!) metodon kiel en ebena spaco: supozu ke per observado oni 
konas la direkton de la fluidinovo en diversaj punktoj l, 2, 3, 4, 5..., oni 
kunigos la observitajn sagetojn duope per fundamentaj monoserioj, triope

’ Vidu I. S. R. Aŭgusto 190«. 
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per fundamentaj biserioj kaj kvarope per fundamentaj triserioj; oni tiel 
dividos la tutan mason de la fluido lau kurbliniaj tetraedroj ; ĉiu tetraedro 
difinos fundamentan triserion kies flulinioj reprezentos la movon de Flluido 
interne de la tetraedro; la tetraedroj estos apartigitaj per komunaj kurbaj 
edroj, tiamaniere ke la flulinioj de du apudaj tetraedroj havos saman tan- 
ganton en ĉiu punkto de la komuna edro; oni tiel ricevos kontinuajn flu- 
liniojn, kiuj havos taŭgan direkton en la donitaj punktoj 1, 2, 3..., kaj 
difinos la tutan movon de llluido.

Alian pli plenan solvon de tiu problemo oni povus ricevi uzante la fun- 
damentan triserion da kvanto-folietoj anstataŭ triserio da sagetoj . Efek- 
tive en ĉiu punkto J/ de moviganta fluido pasas flulinio; tiu linlinio 
difinas ne nur tanĝanton I) sed ankan oskulan ebenon P kaj la liguron 
MI)P oni povas rigardi kiel folieton. Krome la molekuloj)/ havas difinitan 
rapidon l , kaj se oni markas tiun rapidon sur la rekto 1) la folieto MDP 
farigas kvan to-folieto. Nii, ĉar ni vidis ke 4 kv-folietoj plene difinas la fun- 
damentan triserion da kv-folietoj, oni povus (‘ble uzi tiun triserion por la 
interpolado per tetraedroj kiel ni faris ĉi supre.

§2. — Pri inversigo de delokiĝoj.

Movo estas fenomeno esence rilateca ; oni ne povas paroli pri la abso- 
luta movo de korpo /7 sed nur pri la movo de /? rilate al alia korpo A, kiu 
estas fiksa au kiun oni supozas fiksa ĉar diri ke korpo zi estas fiksa signifas 
nur ke la persono kiu observas ia movon de // staras fikse sur korpo J . Se 
kontraŭe la observanto staras sur korpo /A tiu ĉi farigas fiksa dum korpo zi 
sajnas movigi : la movon dezi ŝajnan au faktan oni tiam nomas movo de A 
rilate al li.

Kiam la observanto transiras de korpo A al korpo U oni diras ke la 
movo (‘stas inversigata, alivorte la movo de zi rilate al li estas inversa je la 
movo de li rilate al zi.

Rimarkinda propreco de la lineara pentaserio estas ke kiam movebla 
korpo li naskas linearan pentaserion rilate al fiksa korpo A, reciproke se 
oni inversigas la movon, la korpo A naskas linearan pentaserion rilate al 
fiksiĝinta korpo H.

fio estas konsekvenco de la lakto ke la ekvacio de lineara pentaserio 
h tangaj — a) eslas simetria por la du korpoj A kaj li.

Oni vidas eĉ ke Ia sistemoj de kvanto-korpoj havas ankan similan pro- 
precon ĉar la kondiĉo de reciprokeco inter 2 kvantokorpoj A« kaj liu estas

1 En ebena geometrio oni ankan havas similan teoremon, nome : se movebla sageto M t) 

naskas kronoidon inversan je fiksa sageto J/o/>0. reciproke per inversigo de la delokiĝo, 
la sageto Mq /)q naskos kronoidon inversan je la fiksiĝinta sageto MI).
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ankan simetria : h tang o 2 D<> se movebla kvantokorpo lh> naskas
heksaserion reciprokan je fiksa kvantokorpo . 1«, reciproke per inversigo de 
la delokigo, la kvantokorpo Aa naskos heksaserion reciprokan je la fiksiĝinta 
kvantokorpo Rb.

§ 3. Pri la grandoj spacaj.
Kio estas grando spaca j Kiom da diversaj grandoj ekzistas en spaco ? Cu 

oni povas ilin klasifiki? Al tiuj demandoj la kinematika geometrio liveras 
facile respondon.

(«ramlo estas io, kion oni povas pligrandigi an plimalgrandigi. Nu rian 
serion au poliserion da figuroj identaj oni povas pligrandigi an pli- 
malgrandigi. Do ĉia serio au poliserio da figuroj en spaco naskas kun- 
respondan grandon spacan; ekzistas do tiom da grandoj spacaj kiom da 
figuroj imageblaj. Sed en tiu ĉi problemo nin interesas, ne la formo an 
grandeco de la figuro, sed gia pozicio; kaj ni scias, ke ekzistas nur? liguroj 
poziciaj : punkto, rekto, ebeno; sageto, bildeto, flageto; folieto.

Per delokigo de tiuj 7 figuroj fundamentaj oni povas do naski ĉiujn 
eblajn specojn de spacaj grandoj. Antan ĉio oni trovos la plej 1’unda- 
mentajn grandojn per delokiĝo de unu el la 3 plej simplaj figuroj : punkto, 
rekto au ebeno. Ekzislas do 3 specoj da fundamentaj grandoj : la punktataj, 
la ebenaraj kaj la rektaraj.

1° Pa nkia raj grandoj: lli estas

a) longo naskita per monoserio da punktoj linio’,
b) areo »
r) volumeno »

biscrio 
t riserio

» surfaco),
»

2e Ebenaraj grandoj: lli estas

a) angalo biedra naskita per monoserio da ebenoj,
b) angulo triedra (aŭ solida
c) angulo telraedra ) 
au volumeno ebenara )

» biserio »
» triserio »

fermita surfaco, tute sameLa volumeno ebenara estas enlimigata
kiel volumeno punktara: la volumeno punktara estas la nombro de punktoj 
kiuj kuŝas interne de la surfaco kaj la volumeno ebenara estas la nombro 
de la ebenoj kiuj sekcas la surfacon.

Rimarko: Ĉar punkto kaj ebeno estas figuroj dualeco reciprokaj, longo 
kaj biedra angulo estas ankan grandoj reciprokaj; sed ĉar per delokiĝo, 
punkto kaj ebeno naskas la samajn formojn liniojn kaj surfacojn , oni 
vidas ke longo kaj biedra angulo estas nur malsamaj mezuroj de unu sama 
objekto linio .

Oni povas do diri, ke ekzistas en spaco nur unu fundamenta grando

per
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nome: la grando per kiu oni mezuras liniojn), sed tiu grando havas du 
aspektojn, au se oni preferas du seksojn: la longo, au virseksa grando kaj 
la angulo biedra au virinseksa grando.

3C Hektaraj grandoj: Ni konsideru unue monoserion da rektoj en ebena 
spaco; tia rektaro ĝenerale naskas grandon nomitan angulo ebena; ali — 
vorte la interspaco e inter 2 rektoj kusantaj en sama ebeno estas « angulo 
ebena ». Tamen se la du rektoj estas paralelaj, ilia interspaco/z estas ekvi- 
valenta je distanco aŭ longo. Se oni nun konsideras monoserion da rektoj 
en spaco, ĝi naskas kompleksan grandon; efektive la interspaco inter2 rektoj 
dependas de ilia minimuma distanco h kaj de ilia angulo 6t; tiu interspaco 
havas do karakteron de kompleksa grando, ĉar gi dependas de 2 
dependaj grandoj kvankam ĝi mem estas unudimensia 1 grando; oni povas 
do reprezenti la interspacon inter 2 rektoj per la esprimo e -f- h 1, kie / 
estas malreala unuo simila al (/ — 1 en algebroj ; oni povas dii i ke / estas 
la rilato de angulunuo je longunuo.

Ekzistas ankan rektaraj grandoj 2, 3- kaj 4- dimensiaj naskataj per hi-, 
lii- kaj tetraserio da rektoj, l iuj grandoj spacaj, kvankam fundamentaj, 
estas iom komplikaj. Ekzemple la 2-dimensia grando rektara estas naskata 
de kongruenco kaj ĝia formulo estas e e h I .

Resume la rektaraj grandoj estas unuseksaj. Entute ekzistas 10 spacaj 
grandoj fundamentaj: 3 punktaroj, 4 rektaraj kaj 3 ebenaraj2.

seu-

S 4. — Pri la nombro de 1’geometrioj fundamentaj.

Ni jam diris ke ekzistas 7 geometrioj fundamentaj en nia 3-dimensia 
spaco, ĉar ekzistas 7 kaj nur 7 liguroj pure poziciaj; sed ankaŭ alie oni 
povas vidi ke la folietara geometrio estas la lasta imagebla en nia spaco : 
efektive folieto estas ekvivalenta je korpo rigida, t.e. je senfina rigida 
spaco ĉar korpo rigida havas nek formon nek limojn . Do ni ekzamenis 
ĉiujn eblajn elementojn, de la plej speciala, la punkto, ĝis la plej ĝenerala, 
la folieto, kiu estas nenio alia ol spaco mem alprenita kiel sia propra ele- 
mento : la serio de la 7 fundamentaj elementoj estas do serio fermita je si 
mem. Ŝajnas do ke aliajn spacelementojn oni ne plu povas trovi.

Rene d e Sa u s s u r e .1
Ĝenevo (Svis.).

1 Ĉar ĝi estas la mezuro de monoserio (ne de biserio) da rektoj.
- Detalojn pri klasifiko de spacaj grandoj oni trovos en artikolo titolita : La geome- 

trie physique, kiun ini publikigis en la Revue scientifique, Parizo (23 sepi. 1905).
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PRI LA «KRITIKO DE DESCEND-TEORIO ».

presita

> 

o

I)ro \\ . Ma b c h a n d  en sia artikolo « Kritiko de Descend-teorio », 
en I. S. IL (Augusto 1909 intencis pruvi, ke la evolucia teorio havas nenian 
apogon; sekve de tio la hipotezo Hj e c k e l -Da b v v in , pri deveno de Phoon 
perdas sian fundamenton, kaj tiam nova teorio pri la deveno de Ibeni 
estus scienca bezono. Kauze de tia kritiko mi permesas al mi prezenti la 
sekvantajn rimarkojn :

La evolucia teor io koncernas ne sole la devenon de Lhorno, sed samtempe 
revolucion de I tutmondo, de la tero. Anstataŭ la naivaj, infanaj teorioj 
antikvaj, lau kiuj cio efektivigis subite, per interhelpo de mirakloj, tiuj 
rifuĝejoj de 1’senscienco, la nova scienco pruvis, ke la mirakloj ne ekzistas, 
tiel same sur la tero, kiel en mondoj aliaj, ke konstante gvidas la lul- 
rnondon neŝanceleblaj, nevenkeblaj leĝoj; sekve la sola problemo de l vora, 
pozitiva scienco estas ekkoni, esplori, kompreni tiujn leĝojn.

Mi lasas flankon ciujn leĝojn fizikajn, kaj turnas min tuj al la leĝoj 
ĝeneralaj tutmondaj, kaj al la leĝoj biologiaj.

La unua leĝo estas lia, ke la mondoj, la tero, la vivecaj (‘stajoj, kiel 
vegetaloj, bestoj & homoj ne aperis subite en formo preta, perfekta, kiel 
Minervo el la kapo de Jupitero, sed disvolviĝis tre malrapide, paso post 
paso, dum multe da jarcentoj, l iu ĉi unua leĝo, universale akceptita ĝis 
nun ne konas esceptojn.

La dua leĝo en modo ankan nerefutebla, nedisputebla diras, ke la evo- 
lucio, la disvolviĝo procedas de simplaj organismoj al komplikaj, de mal- 
altaj al plialtaj. La teorio de La pi.a c e -K a x t  koncerne la mondkorpojn, 
teorio de Lv e l l e , r ilate la teron, la teorio de La ma r c k -1)a b w ix  pr i la deveno 
de lorganismoj, permesis ekkoni la vojojn, lau kiuj efektiviĝis revolucio 
de l mondoj, de Liero, de ( vivaj (‘stajoj. La astronomio, geologio, zoologio, 
botaniko, paleontologio, kompara mo rio logio, cin bri ologio kii n epre n itaj 
konfirmas & atestas la certecon de tiaj vojoj. Ni havas ĝis nun nenian 
fakton, kiu pruvus la kontraŭon. Iekzemple, se la paleontologio donus la 
pruvon, ke la suĉbestoj aperis en tavoloj geologiaj antan la birdoj, la 
reptiloj, la amfibioj; poste, ke Ia estajoj de l homo troviĝis antaŭ la ostaroj 
de ('simioj, tiam ni havus la rajton diri. ke la leĝo supre dirita estas falsa, 
sed ĉar la vidigoj de la paleontologio konfirmas tiun ĉi leĝon, tial ni havas 

pravecon decidi, ke ĝi estas tute ĝusta. La samajn pluvojn havigas al ni 
biologio, sekve la dua leĝo estas senduba.
La tria leĝo instruas, kela reto meco de aperoj neekzistas, tiel ekzemple : 
infano disvolviĝas homo, el kokido koko, sed en direkto kontraua ne 

tiu ĉi leĝo, konata pro

la 

la

el
povas deveni el horno infano kaj el koko kokido;
ontogenio havas plenan valoron pro filogenio tiam de homo ne povas deveni 
protozoo, sed de protozoo povus deveni homo.
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'l iuj ĉi leĝoj estas ĉefaj direktantoj en niaj esploradoj, sed kun tiaj leĝoj 
ne konsentas l)ro Marchand kaj deklaras, ke speciale la supozata evolucio 
el simplo al komplikito estas tute arbitra, se ni akceptus, ke la sistemo 
povas esli rigardata en kontraua direkto, tio signifas, ke Ia evolucio povas 
efektiviĝi el komplikito al simplo.

Koncerne ia kontraŭdiro de l)ro Marchand, ke la supozata evolucio de 
simplo al komplikito estas tute arbitra, la oponanto ne donas faktajn argu- 
mentojn, ĉar la ebleco pensi en donita direkto ne eslas dokumento pruva, 
ekzemple la antikvaj filozofoj opiniis, ke la tero estas la plej granda bulo 
de luniverso, ke la homoj estas kreitaj lau simileco de 1’Dio; tamen la 
scienco argumentas konvinke, kc ambaŭ opinioj eslas malĝustaj, ĉar la 
lero estas tre malgranda planedo kaj la homoj estas kreitaj lau bildo de 
simioj, konsiderante la fizikajn eĉ moralajn proprecojn de Fhomoj mal- 
salantaj la sciencon. La opinio nur vorta de I)ro Marchand ne povas nuligi 
la leĝojn suprediritajn.

Sekve l)r0 M. deklaras, ke la fakto, ke komplika organismo evolucias en 
ontogenio el simpla ovoĉelo ne devigas konkludi, ke la komplikita orga- 
nisino en evolucio filogenia efektiviĝas en lia sama maniero, de simplo al 
komplikito, sed ni ne trovas bedaŭrinde en artikolo de Dr0 M., al kia kon- 
kludo devigas tia dirita supozo?

La citata autoro aprobas, ke ekzistas paraleleco inter la stadioj de onio- 
genio & tiuj de filogenio; plie deklaras, ke tioestas mirinda rilato, sed 
aldonas, ke tiu paraleleco nenion pruvas pri la deveno de komplikitaj el 
simplaj organismoj, ĉar ankan la kontraŭo estas pensebla! Pensebla povas 
esti la plej granda sensencaĵo, sed per scienco devas esli akceptita nur la 
sola supozebla eventualeco, nome, kela paraleleco inter la stadioj de 1’evo- 
lucio ontogenia & tiuj de la filogenia montras en ne dusenca maniero, ke 
ambaŭ specoj de disvolvoj farigas per egalaj vojoj.

'fiaj kontraŭdiroj de l)r0 M., suprecitataj, estas nur antaŭparoloj al la 
ĉefa kontraŭdiro nome, ke la hipotezo « 1 l;cckel-l)arwin » pri deveno de 
I homo perdis sian fundamenton, ke nova teorio eslus scienca bezono.

Ni natursciencistoj pensas, ke nun en tiu ĉi tempo, post tiaj gravaj palean- 
tropologiaj elterigoj, ne povas (‘sti parolado, ke la hipotezo « ILeckel- 
Danvin » pri deveno de I homo perdos iam ajn sian apogon; kontraue, 
eslas konvinkitaj, ke la deveno de I homo el malalta besttipo staras
sur neŝanceleblaj fundamentoj; sekve de lio ekzistas nenia bezono de nova 
teorio.

Sed ne sole
klerikaloj, la jezuitoj, ekzemple l)r0 \\ a s ma n n  konfesas, ke nun eslas fakto 
tre verŝajna, ke la deveno de I homo efektiviĝis el malalta ekzistaĵo kiu 
ankoraŭ ne havis formon homan. Naskiĝus la demando, se eĉ la jezuitoj 
ne povas nei la rezultatojn de Ivscienco, pro kiaj motivoj faras lion Dr0M.?

Por la progreso, la evolucia teorio (‘stas kvazan la fajra kolono de Moizo, 

ni 
nun

natursciencistoj havas tiun ĉi konvinkon; eĉ pursangaj
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post kiti la homeco rapidas al tempo estonta, loma, mira, ĝoja, kio tiom 
diversa cstos de l nuntempo, alkoholizata, fanatika, ŝovinista, oportunista, 
malluma, egoista, ŝajniga, kiom diversa estas « la tero de 1'ĉielo ».

Prof. Ernesto II.e c h e i. estis la onmi pioniro tra la malfacila vojo de la 
esploro pri la deveno de Phomo; li eble eraris, jen an tiel, kiel devas erari 
ĉio onna esploranto en novaj sferoj de 1’scienco, sed nia dankeco, nia res- 
peklo apartena & ĝusta, pro tiuj ĉi penoj sciencaj de Kviro eminenta, estas 
& estos nia sankta devo.

Lau nia konvinko la fundamentoj de l teorio pri la deveno de 1’homo ne 
perdas nun sian potencon, sed kontraue de tago al lago plifortiĝas per la 
veraĵo; ĝi staras & staros por la eterna gloro de Ehoma genio.

Dr0 B. Dy b o w s k i,
Afinsk (/las.).

PIII LA TEOREMO DE FERMAT

En la Oktobra kajero de I. Se. R. aperis nova pruvo pri la teoremo de 
Fermat verkita de Sr" Nippa . Kompreneble ni jam antaue supozis ke tiu dua 
provo ankan enhavas eraron, sed ni publikigis ĝin por instigi la matema- 
tikistojn Esperantistajn al diskuto pri tiu fama teoremo. Ni do esperas ke 
iu samideano baldaŭ sendos al ni kritikon de la pruvo proponita de Sri’ 
Nippa. La Re o .

NOTOJ & INFORMOJ

FIZIKO

Altirforto molekula. — Oni ne povis 
konstati eksperimente la fortegan koher- 
econ, kiun posedas la atomoj, altiron 
molekulan, akceptitan teorie de scienc- 
uloj : ĝi jus eslis pruvita per fizika 
eksperimento de Sro Ca r pe n t ie r , inĝeniero 
meĥanikisto. Meĥanikisto Sveda Jo h a n s - 
s o n  prosperis konstrui kalibrilojn perfekte 
ebenaj & paralelaj. Estas ja mallacile 
ricevi surfacojn tute ebenajn : sufiĉas, ke 
ekzistas kelkaj malglataĵoj, eĉ nevideblaj 
per okulo, porke du surfacoj metitaj unu 
kontraŭ alia ne alteniĝu kaj iliaj molekuloj 
estu malproksimaj unu al alia. Sro Jo iia n s - 
s o n konstruis liel perfektajn surfacojn 
poluritajn, ke alteniĝo tute ligas du kali- 
brilojn. Du el tiuj pecoj, eĉ multaj, tenitaj 
vertikale, ne povas disiĝi. Tamen nenia 
fluo elektro-magneta trairas ilin. lli ne 
plu obeas al la leĝoj de pezforto. Allir- 

forto de molekuloj & atomoj kunluŝanlaj 
pro perfekta kontakto dr la du surfacoj 
superas altirforton de pezforto.

La ŝtalaj pecoj estas lute ligitaj ; liu 
adhero kreskas kun dauro de kontakto : 
2 pecoj kies surfaco estas 3 c iii2, metitaj 
u iiii kontraŭ alia dum kelkaj minuloj, ne 
povas disiĝi malgran tirforto de 37 kgm. 
dum 40 minutoj; post pli longa tempo, la 
adhero iĝas tiel forta, ke la du pecoj iĝas 
nur unu peco. Praktike Sro Jo iia n s s o n  
ricevis kalibrojn malsamajn nur po l/io da 
mikrono, t. e. Viooooo da mm.

ASTRONOMIO

Eltrovo teoria de du novaj planed- 
oj.— Oni memoras la eltrovon de planedo 
Neptuno : astronomo Le  Ve r r ie r  sciigis la 
la“ de Junio 1846, al Akademio de Scienc- 
oj, ke ĉe ia punkto de la ĉielo ekzistas 
nova planedo, kaj li povis certigi ĝian 
estadon per studo de sangadoj kauzitaj 
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en la trajektorio de Ura nus, kiu estas ĝia 
plej proksinia najbaro en spaco, kaj Ia
5 oki. 18'16. en observatorio de Berlin, 
Sro Ga l l i: ekvidis, tra sia teleskopo, en la 
dirita punkto, tiun novan planedon.

Ĝis nun, oni kredis ke Nepi uno estas la 
plei malproksima de Suno. Sed pro iaj 
neregulaĵoj de ĝia irado kaj ankaŭ de 
Uranus, kelkaj scienculoj opinias nune, 
ke, je kelkaj milmilionoj da km. de Suno, 
ekzistas du planedoj trans Neptuno. Post 
longaj & malfacilaj kalkuloj. Sro Ga il l o t , 
en Parizo. Sro La u , Kopenhago. & Ame- 
rikano Sr0 Pic k e r in g , certigis la lokon de 
la unua el tiuj planedoj, & liuj kalkuloj 
rimarkinde akordiĝas.

La unua eslas en regiono de ĉielo kie 
sidas Dunaskitoj, ĝia distanco al Suno 
valoras '15 fojojn la distancon de Suno al 
Tero. t. e. 6,840,000,000 km. La dua 
estas ankoraŭ pli malproksima : lokita 
en regiono de Pafarkisto, ĝi estas je 
10,032,000,000 km. Por efektivigi tiujn 
kalkulojn, Sro Ga il l o t  uzis la studadon 
de variadoj de Lramis, ĉar liuj de Nep- 
luno eslas pli malfacile observeblaj.

La astronomoj eble serĉos en la diritaj 
lokoj por trovi tiujn astrojn, sed versajne 
tiuj ĉi ne estos videblaj antaŭ 1912, ĉar 
tiam la planedoj estos en loko de sia vojo 
plej proksima al Tero.

BOTANIKO

La prapatro de la tritiko. — Oni 
kutimas nune elserĉi prapatrojn : prapalr- 
on de homo, de bestoj (sendube ambaŭ 
estas samoj) ; nu oni jus eltrovis la 
prapatron de vegetaloj, la unuan ĉelon 
sovaĝan, el kiu naskiĝis vivema kreskajo : 
tritiko. Litrovi la patrujon de tritiko, la 
devenan landon de grenoj, estas eltrovi 
samtempe la unuan landon de civilizacio
6 de unuaj homaroj. Sovaĝa tritiko estis 
eltrovita de juna scienculo Aa r o n s o h n en 
Galileo, sur montoj de Naftalio, inter 
zizifarboj, migdalarboj, prunarboj sovaĝ- 
aj. Unue en .Junio 1906, li trovis unuan 
ekzempleron de unua tipo de niaj nun- 
lempaj tritikoj; aliaj sekvis, fine li ren- 
kontis grandajn kampojn de tiu kreskajo, 
apud monto Hernion & en Transjordanio. 
Dum tria esplorado en 1907 ĉirkaŭ Maro 
Mortinta, ekzisto de novaj kampoj eslis 
konstatita en maljuna Moabo.

Kiel oni opiniis, kc tiu kreskajo estas 
patro de nia kreskajo? La grenoj, kiujn 
ni kulturas, neniel kreskas sen kulturo : 
ili povus ja dum unu au du jaroj, postvivi, 
sed baldaŭ kreskajaro parazita mortigus 
ilin; aliflanke ili bezonas multe da sterko.
La trii ikoj de Galileo kreskas kontraue sur 
teroj stonplenaj, sur bordoj de montetoj 
aridaj, en regionoj, kie suno bruligas ĉiujn 
kreskajojn, kie estas apenaŭ iom da lero, 
kie ekzistas nenia alia kreskajo : nenia 
kreskajo bezonas malpli da zorgo.

Malgraŭ maltaŭgaj kondiĉoj, tiu tritiko 
naskas belegajn spikojn, el kiuj iaj gren- 
croj estas longaj je 11 mm., dum mezaj 
tritikoj kulturitaj atingas apenaŭ 5-10 min.
'l iu tritiko kontraŭbatalas ĉiujn kondiĉojn 
de klimato : oni trovas ĝin en valoj pli 
malaltaj je 100-150 metroj ol nivelo de 
maro; oni trovas ĝin sur valoj salizilaj deA
Jurdano, kaj ankan je 1500-1600 metroj 
super maro, sur Hernion, apud kampoj 

de neĝo.
Tie sidas la utilo ekonomia de liu 

eltrovo. Per elektoj (selekcioj) & kun- 
miksajoj konvenaj, oni povos sendube 
provi kulturon de liu tritiko en regionoj, 
kie oni ĝis nun ne prosperis ricevi 
ordinaran tritikon, 'l iuj novaj rasoj taug- 
os por Alĝerio, Maroko, apud Sahara, 
ili povos taŭgi ankan por Egiptujo, 
Turkeslano, & landoj de Arid-Ameriko. 
Eksperimentoj estas nun farataj de Mi- 
nistraro de kulturado de U.-S. & de 
lnstituto Agronomia en Bonn-Poppelsdrof 
(Germanujo).

Marcel Ein o t .

INGENIERARTO

Nova Societo pri Lumigarto. — 
Jus starigigis en Londono nova societo 
scienca & termika sub la nomo Illumina- 

tiri" E n ĝin e e ri ng So c ie ty (S oc i e t o I n ĝe n i e r a 
pri la Lumigo), kies celo eslas antaŭenigi 
la sciado pri ĉiu fako de Ia lumiga arto. 
La societo celas akiri karakteron kiel 
eble plej internacian por esti kunligilo & 
informejo pri la fako por tuta Eŭropo. 
Jam aliĝis multaj diversnaciaj anoj, inter 
kiuj la lingva malfacilajo ne devas ekzisti 
plu, ĉar la societo estas preta akcepti 
verkajojn en Esperanto kiel komunikaĵojn 
al la societo au por esti presilaj en la 
jurnalon. Eble alvenos la tago kiam tiu ĉi
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eldonos internacian eldonon Esperante 
presitan; lio okazos sendube kiam alvenos 
sufiĉe da petoj.

La sekretario de la Societo eslas
Sro L. Ga s t e r ,

32, Victoria Streci, VVeslininsler, 
Londono (Angl.) 

ajo, ĉu turniĝanta au frapanta flugilo, ĉu 
kavpadela rado au plibonigita beliso.

Esperantistoj, ĉar la progresado de nia 
afero estas ligita al liu de la flugarto, 
konatigu cirkan vi la Internacian B. I. 
Komitaton, helpu ĝian vastigon per inono- 
ferado au parolo, elmontru ĝian opor- 
tunecon inter viaj amikoj serĉemuloj.

FLUGARTO

Internacia Komitato por la stud- 
ado de birdoj & insektoj. — Esper- 
antismo intencas veki fratecon & solidar- 
econ inter la popoloj, kaj ĝi prave kalkulas 
ke Esperanto mirinde faciligos ĝian las- 
kon.

Sed Esperanto povas nur helpi la slar- 
igon de liu tutmonda kunsento, kaj m ilici 
igi ĝin deviga, nemankebla, proksima, 
kiel eslus dezirinde por la plej granda 
bono de 1 homaro. La sciencaj progresoj 
donos tiujn lastajn rezultojn, kaj precipe 
al flugarto jam nuliginte markolojn & 
baldaŭ landlimojn, ni ŝuldos la plej prok- 
siman efektivigon de niaj esperoj.

Komitato fondigis en Parizo sub la 
nomo de « Comite interna t iona! ornitho-

entomologa/iie » (lnternacia bird-insekt- 
studanta komitato) por rapidigi tiun sen- A
peran efektivigon, (ii grupigos bonvolein- 
ajn serĉantojn, per komuna laboro ĝi igas
iliajn penojn pli efikaj, ĝi certigas al ili 
per kunligo, la plej larĝajn helpojn mo-
rale & mone.

La venonta elpensaĵo kiel la plej jusaj, 
ne povos esli tarajo de iu sola, ĝi rezultos 
el mikso de multaj eltrovoj, kaj nek la 
publika opinio, nek patentoj facile falsi- 
galaj, pravigos la dissemitajn ellrovint- 
ojn. La senpartieco de la Komitato plenu- 
mos tiun taskon : ĝia nomo de « Ko- 
mitato » montras, ke ĝi kalkulas ciujn 
siajn aktivajn membrojn kiel samrajtajn 
kunlaborantojn kaj tio estos por la elpen- 
sinlo la plej bona garantio por la respekto 
de liaj rajtoj.

La Komitato subtenas nenian specialan 
teorion; ĝi eslas preta al ĉiuj progresemaj 
ideoj. Konsiderinte tamen, kc ĝis nun oni 
ne sufiĉe inspiris sin per naturo, kiu 
taŭge solvis la demandon antan longege 
kaj per multaj procedoj, Ia Komitato pro- 
ponas esplori pli precize la principon de 
la flugado ĉe la birdoj & insektoj por 
efektivigi ĝin, per la plej tauga mehanik-

Vi ti’ovos ciujn utilajn sciigojn ĉe la
sekretario de la Franca komitato
v ir .v e , sociala oficejo Ildi, rue St-Honore,

Paris, kiu parolas & korespondas Esper-

ante.
INDUSTRIA ĤEMIO

e A
Radiumo en Cilujo. — Dum tiu ĉi 

jaro mulle oni estis parolanta pri la kredo 
au pri la ebla ekzistado de radio en norda

A
parto de la Cilia respubliko.

Oni mulle prilaboris, kaj en Francujo 
la fama ĥemiisto Bo r d a s & la Ministrejo 
de Industrio analizis kelkan au kelkajn 
specimenojn de la reakcioj de radiumo.

Nuntempe! Sro Cosme Giu s t in ia n o v iĉ, 
bienulo, posedanta minon Starigrad en 
Anlofagasla audis pri la kvalitoj de ra- 
diiimo kaj ke ĝi ŝanĝiĝas la koloron de 
la blankaj vitroj, kaj tiel li skribas cii 
letero sendita al la redakcio de revuo
Zig-Zag, el tiu ĉi ĉefurbo : « Mezi* de ier-
«
«

«
a
«
«
«
«
a
a
«
«
<

vojo de Anlofagasla al Bolivio, je la 
okcidenta kilometro 160“ mi starigis 
trovitan minon de arĝento, en 1906, kaj 
mi ĝin nomis « Starigrad ». Mi audis ke 
la radiumo ŝanĝiĝas la koloron de la 
vitroj, kaj promenante sur terpeco kie 
oni eslis ĵetinta ĉiujn rompitajn vitrojn 
el la dometoj kie loĝas la minlaboristoj, 
kun surprizo mi vidis ke ĉiuj el ili estis 
kolorigitaj per viola koloro pli malpli 
forla. « lie mi trovas specialan ter- 
pudro nomita chasco (ruska), kaj oni 
certigas ke en liu lero ekzistas radiumo 
au emanacio de liu metalo, n
« Kiu ajn dezirus viziti mian minejon 
lion povas li mem okule certigi ».

Prof. Luis E. Se pŭl v e d a  Cu a d r a , 
Santiago (( ilujo).

FARMACIO
Al la Esperantistaj farmaciistoj. 

— Dum la Kvara Esperanta lnternacia 
Kongreso en Dresdeno, kelkaj farrnaciist- 
oj, el diversaj landoj lie kunvenintaj, 
decidis starigi Internacian Esperantistan
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Farmaciistan Asocion (I. E. F. A.). La 
rcos t iu toj, kaj ankan kelkaj aliaj farma- 
ciistoj aligintaj dum la nima jaro, decidis 
ke ĝenerala kunveno de I. E. F. A. okazos 
en Barcelono duni la Kvina lnternacia 
Esperantista Kongreso.

Interkomunikinte kun Sro Pu ju l a  y  Va l - 
l e s , la sindonema Prezidanto de Ia Bar- 
celona Kongresa Komitato kaj kun Sr0 Dro 
Kamon Ba r t o me u , Doktoro en Farmacio 
en Barcelono, ni jani povas sciigi ke la 
sekvantaj demandoj & temoj estos pri- 
parolataj diini tiu malgranda farmacia 
kongreso :

A) Raporto pri la Farmacia Kunveno 
en Dresdeno.

B) Esperanto & la Farmaciistoj (Parol- 
adeto).

C) Verkado de la Regularo de I. E.
F. A.

D) Pri la deklingva Esperanta Farma- 
cia Vortareto. (Komunikaĵo.)

E) Cii estas necesa, utila & ebla la el- 
dono de lnternacia Esperanta Farmacia 
Revuo? (Interdiskutado).

F) Cu la Apotekoj devas esti limigitaj 
aii nelimigitaj. (Interdiskutado).

G) Pri kelkaj nekunigeblaj medicinaj 
substancoj. (Komunikaĵo.)

II) Pri ĝenerala reakcio de la saloj halo- 
genidaj dofero. (Komunikaĵo.)

1) Utileco de la naciaj formularoj, ver- 
kitaj de la Farmaciistaj Societoj, por la unu- 
forma preparado de la kuracistaj ordon- 
aĵoj kaj de la medicinaj kunmetajoj, kies 
preparado ne estas enskribita en la Ofi— 
cialaj Farmakopeoj. (Raporto & pridiskut- 

Farmacio devas
a u komerca

fariĝi scienca.
afero ? (l nterdiskutado.)

Ni insiste petas ciujn samideanajn kun- 
I ratojn kunhelpi nin, plenumante la plej 
eble la sekvantajn punktojn :

A) Presigi la nunan alvokon en eiuj 
Esperantaj Ĵurnaloj de sia lando.

B) Presigi la nunan alvokon, en nacia 
lingvo tradukitan, en la diversaj farmaciaj 
ĵurnaloj de sia lando.

C) Propagandi nian I. E. F. A.&Esper- 
antan lingvon inter la kolegoj de sia 
lando.

I)) Enskribigi sin kaj la plej grandan 
eblan nombron de Esperantaj farmaci- 

istoĵ en la I. E. F, A. La enskribo estas 
senpaga. Tamen oni petas ĉiujn enskrib- 
onlajn pagi ĉiujare laŭvolan kotizaĵon por 
helpi la propagandon.

Intertempe mi restas kun kora saluto, 

Oscar Va n Sc h o o k ,
Sekretario de I. E. F. A.

Vondelstrato, 20, Anlwerpen (Relg.j.

SCIENCHISTORIO

Pri Galvani. — Mia lilo, prof. I)ro 
Alexandr Ba t e k  eldonas ilustritajn parol- 
adojn ankaŭ kun rubriko pri Esperanto, 
kaj bezonas ilustraĵon dc Galvani, kiu 
estis en 18® jarcento profesoro de ana- 
tomio en Bologna (Ital.).

rimi ĉi ilustraĵon ni povas nenie trovi 
kaj en Bologna mi konas nenian societon 
Esp., eĉ nenian adreson de Esperantisto.

A
Cii iu leganto de I. S. R. scias kie mi 
povus trovi ĝin au la adreson de iu Esper- 
antislo en Bologna, l io ĉi lau mia opinio 
estos ankan kiel propagandilo por pruvo 
de reciproka hei jio.

Emanuel Ba t e k , 
e ks-lernejestro en Osek apud Rokycany,

Ro hem ujo.

MEDICINO

Abeloj kiel Kuraciloj. — En la 
unua kongreso de la Asocio de Abelistoj 
en la provinco Sulfolk (Anglujo), oni 
traktis la efikon de abela pikado por la 
kuracado de reŭmatismo. Oni diris, ke la 
veneno de la abelaj pikiloj posedas re- 
sanigajn povojn, kaj multaj kredemaj 
suferantoj antaŭenvenis kaj prezentis sin 
por eksperimentoj. La pikiloj eslis apli- 
kataj per ilo speciale farita por devigi la 
abelojn vundi la ĝustan lokon de la haŭto. 
Oni atendas la rezultatojn kun granda in- 
tereso. Almenaŭ du ekzemploj de resanigo 
estas rakontitaj dum la kunveno. La unua 
estis sinjoro, kiu longe suferis pro lumb- 
ago, sed anian du jaroj estis okaze atak- 
ita & pikita de kelkcento da abeloj, kaj 
neniam poste sentis tian doloron. La dua 
estis sinjorino, kies mano dum kelkaj 
monatoj estis senutila pro neŭritiso, kaj 
reakiris povon per abela piko sur la man- 
plato.

El jurnalo East Anglian I)aily Times, 
fpstvich ( A ngi ujo ),
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KORESPONDADO 

pri la teĥnikaj vortaroj.

Babilado *. — En la septembra numero 
de la gazeto a British Esperantist », nia 
lerta kaj fervora samideano Sro A.-E. 
\Va c k r il l  skribis tre interesan « leteron » 
pri la rolo de 1 Lingva Komitato kaj de la 
Akademio.

Li diras : « La Lingva Komitato povas 
tre bone servi, se nur ĝiaj membroj povas 
regi sian propramoj kaj opinii sin la ser- 
vanloj de ĉiuj, neri poza ntaj, nepagataj, 
nedankataj, ambiciaj nur al la honoro 
meritota pro bonaj servoj. Ilia propra la- 
boro estas kolekti kaj konstati, studadi 
la lingvon kaj ĝian literaturon kaj fidele 
raporti la rezultatojn de sia studado. »

Cetere Sro \Vackrill ne nur predikas, 
sed per laborado konstanta kaj bonega 
donas al ni imitindan ekzemplon. Ciuj 
konas lian utilan verkon « K ork orda lico 
de Ekzercaro ». kaj li jam faris alian si- 
milan ne ankoraŭ eldonitan, sed vere 
eldonindan, studon pri aliaj verkoj de nia 
Majst ro.

Ciuj laudas kaj aplaŭdas lin kaj liajn 
tre pravajn ideojn.

Mi permesos al mi diri kelkajn vortojn, 
ne por diskuti au kontraŭparoli tiujn 
ideojn, sed kontraŭe por ilin subteni.

Ne estas dubo, ke nuntempe la tula Es- 
perantistaro, krom eble sensignifaj mal- 
m u ltaj esceptoj, unuanime konsentas pri 
la rolo de 1 Akademio kaj la estonta evo- 
luado de nia lingvo.

La tre klaraj principoj, kiujn, almenaŭ 
teorie, ĉiuj akceptas, kaj kiuj entenigas 
en la supre cititaj frazoj de Sro \\ akrill, 

estas jenaj :
le Esperanto eslas nun vivanta lingvo, 

kiu povas nur evolui, pliriĉiĝi per uzado. 
Novaj formoj, novaj vorloj estos iom post 
iom enkondukataj de la Esperantistaj 
verkistoj kaj literaturistoj, kaj estos nur 
tiam fine akceptitaj, kiam ilia uzado mon- 
triĝos utila en pratiko.

2e La rolo de la Lingva Komitato kaj 
sekve de ĝia supera komisiono, la Aka-

1 El « La Revuo», dee. 1909.

demio, ne estas enkonduki mem pli mal- 
pli arbitre novaĵojn en la lingvon, sed nur 
studadi, raporti, kaj line sankcii ĉion 
bonan kaj praktike ulilan.

I iuj principoj eslas cetere jam de longe 
al ni donitaj de nia Majstro en la saĝa 
kaj singarda Antauparolo de lia Eundam- 
ento. Sed, kvankam teorie ekzistas plena 
interkonsento, eble ne ĉiuj komprenas 
same la praktikajn konsekvencojn, kiuj 
nepre rezultas de ili.

Ni esploru do la demandon pli pro- 
lunden.

♦
♦ ♦

La Akademio devas esti antan ĉio kon- 
servema. l io estas evidente necesa. Se ĝi 
prenus sur sin enkonduki « apriorie » en 
Esperanton novajn vortojn, novajn form- 
ojn, novajn sufiksojn au prefiksojn, eĉ se 
ĝi nur iom facilanime Iro rapide olicial- 
igus novaĵojn troveblajn en nia literaturo, 
sed ne sufiĉe elpruvitajn, ĝi riskus esli 
devigata nuligi siajn proprajn dekretojn, 
konstati, ke ĝi eraris ; kaj, tiel, ĝi baldaŭ 
kompromitus sian Iutan aŭtoritatecon. La 
Akademio devas do nepre esti Ire sin- 
gardema. Tiuj, kiuj plendas, ke ĝi ne su- 
fiĉe laboras, estas malpravaj. Pli bone 
estas, ke la Akademio faru malmulton, 
sed bonon, ol ĝi faru multegon, sed mal- 
bonon.

« La Akademio faru eble malmultan, 
sed ĉiam bonan laboron ». mi lion intence 
ripetas, ĉar la Esperantistoj havas rajton 
tion postuli.

Mi jam unu fojon lion diris, en recenzo 
pri la «unua oficiala aldono al Universala 
Vortaro v, kaj la multegaj aproboj ricevilaj 
el diverslandaj samideanoj pruvis, kc mia 
opinio ne estas sola.

Ni volonte akceptas, ke la Akademio 
produktu malmulton, sed kondiĉe, ke tiu 
malmulto estu zorge elstudita.

Kiam ĝi intencas oficialigi iun komune 
uzatan vortradikon, ĝi devas atente pesi 
ĉiujn konsekvencojn de tiu akcepto. Ne 
sufiĉas, ke ĝi donu al ni izolitajn vortojn 
kun kelkaj naciaj tradukoj ; ĝi plie devas
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doni kiel eble plej ĝustan klarigon de la 
senco en Esperanto, «loni bonajn ekzempl- 
ojn de uzado kaj precipe liveri la kiel 
eble plej plenan serion da ĉefaj deven- 
igitaj vortoj. Tiel la Akademio kaj ni inru 
estos cei laj, keliu nove sankciita vortrad- 
iko ne naskas dusencajojn. ne kunpuŝiĝas 
kunaliaj jam oficialaj vortoj, kaj ni povos 
esperi, ke okazos neniu miskompreno pri 
ĝia uzado.

*
• *

Mi jus parolis pri la dua principo de 
la progresado de Esperanto, sed restas 
la unua, kiu estas la pli grava.

De du jaroj, pro kauzoj de ni ĉiuj kon- 
alaj, kreiĝis en niaj rondoj partio, kiu 
unuflanke teorie akceptas tiun principon, 
sed aliflanke praktike ĝin neniigas; kiu 
aŝertas, ke Esperanto devas nun evolui, 
kiel natura lingvo, sed kiu ĉiel malhelpas 
tiun evoluadon.

Estas interkonsentite, ke la Akademio 
devas neniel iniciati, sed nur konstati kaj 
kontroli, ke tiu iniciato devas aparteni al 
privatuloj. Bone ! sed liam oni devas 
esti tolerema, kaj oni devas lasi al pri- 
vataj autoroj liberecon.

Se ne, Esperanto estos por ĉiam ston- 
igita.

Kion signifus la vorto « natura evo- 
luado », se, timinte la rolon de la Akade- 
mio al simpla registrado, oni samtempe 
fulmetondras kontraŭ ĉiu, kiu, eĉ plej sin- 
gardc, uzas kelkajn novajn esprimojn ?

Ni estu toleremaj kaj lasu al ĉiu liber- 
eron. Se iu izolita autoro trouzos tiun 
liberecon, la Esperantista publiko mem 
lin punos, ĉar neniu aĉetos kaj legos liajn 
verkojn. Cu do vere oni opinias, ke ĉiuj 
Esperantistoj estas malprudentaj, ke ili 
neestas kapablaj distingi la bonon kaj la 
malbonon ?

Cetere ĉiu el ni tre klare komprenas, 
kion signifas tiu vorto « libereco ».

Esperanto, estas bazita sur nia « Fun- 
damento », kiu plene kaj neŝanĝeble difi- 
nas la ĉefajn regulojn kaj finiĝojn de la 
gramatiko.

Libereco ne signifas' « ŝanĝi nian gra- 
mali.kon ».

La Fundamento liveras al ni liston da 
sufiksoj kaj prefiksoj neŝanĝeblaj.

Libereco ne signifas « ŝanĝi au forigi 
tiujn afiksojn ».

La Fundamento kaj la unua oficiala 
aldono al Universala Vortaro entenas lis— 
ton de vortradikoj.

Libereco ne signifas « modifi tiujn ek- 
zistanlajn vortradikojn ».

Zamenhof donis al ni nur ĉefajn grama- 
tikajn regulojn, kaj en sia Ekzercaro bon- 
ajn modelojn de apliko. Sed nia Majstro 
certe ne pretendas, kc en tiu mallonga 
ekzercaro li antaŭdonis ciujn eblajn aplik- 

ojn de siaj reguloj ; li certe ne elĉerpis, 
en unu sola verketo, ĉiujn konsekvencojn 
de sia elpenso, kaj liuj senlime multe- 
nombraj konsekvencoj neniam estos el- 
ĉerpitaj.

Libereco signifas « havi la rajton logike 
apliki la regulojn de 1 fundamenta gra- 
matiko sen ia alia malhelpo, ol la neces- 
cco skribi klare kaj konforme je tiuj 
reguloj kaj nur je liuj ».

Zamenhof liveris al ni kolekton da pre- 
fiksoi kaj sufiksoj ; sed li certe neniam 
pensis, ke eterne Esperanto enhavos nur 
tiujn afiksojn.

Libereco signifas « havi la rajton provi 
de tempo al tempo la uzon de nova pre- 
fikso au sufikso en tia grado kaj kun lia 
modereco, ke la teksto restos komprenebla 
por ĉiu ajn bona Esperantisto».

Zamenhof kaj la Akademio donis al ni 
vortaron ; sed ni bone scias, ke tiu vort- 
aro ne sufiĉas.

Libereco signifas « havi la rajton uzi, 
kiam necese, novan vortradikon, por es- 
primi ideon malfacile prezenteblan per la 
oficiala vortaro ».

Kaj fine mi aldonos :
Libereco signifas ankaŭ : « havi la rajton 

ne imiti la malbonajn au nebonajn ekzempl* 
ojn, eĉ kiam ili troviĝas en verkoj de nia 
Majstro ».

En nian lingvon, — tion ni devas kuraĝe 
konfesi, enŝoviĝis jam kelkaj naciismoj, 
neĝustaj esprimoj, neklaraj an nelogike 
komponitaj au derivitaj vortoj. La bonaj 
autoroj devas klopodi por ilin eviti, por 
ilin anstatauigi per pli ĝustaj aŭ pli klaraj 
vorloj au esprimoj. Oni ilin imitos, kaj 
fine la Akademio ilin sankcios.

Tiel pace, senskue, nerimarkite, sen 
bruo, sen fanfarona ekskomuniko, sen 
danĝera kaj malutila disputado, ni, iom 
post iom, progresigos, plenigos nian 
belan lingvon. Carlo Bo u r l e t .
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Teĥnika Koni. estus nur konsiloj kaj ĉiu- 
okaze koncernus nur la teĥnikan litera- 
turon. Sed en tiu domeno la teĥnikistoj 
bavas plenpotencon kaj la sciencistoj 
Esperantistaj povas interkonsente enkon- 
duki en la sciencan literaturon ĉion, kion 
ili juĝos utila au necesa por la scienco, 
eĉ ion kontraŭ la Fundamento, kondiĉe 
ke la novajo estu uzota nurde teĥnikistoj 
kaj por Ieli nika celo.

Ekzemple sciencistoj povus interkon- 
senle enkonduki novaĵojn en la Esper- 
antan alfabeton, kondiĉe ke ili uzu ilin 
nur en la scienca literaturo. Neniu kon-
translaciis, se la maristoj decidus skribi

*
• <

La antaŭan artikolon <lc Prof. Bo u k l e t , 
mi represigis preskaŭ entute, ĉar ĝi plene 
akordiĝas kun la proponoj, kiujn mi faris 
en la kvina kongreso koncerne la starigon 
de la tehnikaj vortaroj Konforme al tiuj 
proponoj, la Scienca Asocio akceptis fari 
distingon inter la propono de tehnikaj 
vortoj, esprimoj aŭ reguloj kaj ilia oficia- 

ligo; tiucele oni kreis du komisionojn : la 
Teĥnikan koni., kiu proponas vortojn au 
regulojn kaj la Akademian koni., kiu 
montras al la Akademio la teĥnikajn vort- 
ojn, kiuj estas pretaj je definitiva oficia-

Mi volas nur aldoni, ke Ia libereco pri 
kiu parolas Prof. Bourlet koncernas pli 
la sciencistojn kaj teĥnikistojn ol la lite— 
ratu ristojn, pro tio ke oni pli bezonas 
novajn radikojn, sufiksojn au specialajn 
regulojn en la tehnika lingvo ol en la 
komuna.

Tamen por eviti Ia malbonajn konsek- 
vcncojn de troa libereco, mi proponus : 
1° Ke ĉiu teĥnikisto ne enkonduku novaj- 
ojn sen neceseco, au almenaŭ sen utileco; 
2e kiam teĥnikisto enkondukas novan vort- 
on a u t (dini kajon, ke li sciigu pri lio la 
Teĥnikan Komisionon (kies prezidanto 
estas Sro Ro l l e t  d e l  Is l e ). l iamaniere 
liu komisiono povus ekzameni la novaĵojn, 
kaj esprimi pri ili sian aprobon au mai- 
aprobon. Kompreneble la decidoj de la 

z

la vorton avesto per la 
nikaj kauzoj, kvankam

lile •ro <v pro teh- 
liu ĉi litero ne

ekzislas en la Esp. alfabeto.
Eble kelkaj novaĵoj alpremataj dc la 

sciencularo enŝoviĝos pli poste en la ko- 
inunan lingvon per la uzado, kiid okazas 
per la natura evoluado en ĉiuj lingvoj sed 
lio farus nenian rompon en la lingvo.

Resume, ni konsilas enkonduki kiel (dile
plej malmulte da novaĵoj en la komunan 
lingvon literaturan, uzi novaĵojn nur en la 
tehnika literaturo kaj nur kiam ili estas
necesaj au almenaŭ utilaj, submeti tiujn 
novaĵojn al la l cdinika koni. por atingi se 
fareble interkonsenton inter la sciencistoj, 
fine lasi al la uzado la zorgon decidi ĉu iu 
novajo enpenetros au ne la komunan 
lingvon.

R. d e Sa u s s iik e .

OFICIALA INFORMILO
Decembro 1909.

noto grandparteKongresa Sekcio. — /IzUz/ĤVz noto. — l iu ĉi 
kopias la loksion de cirkulero, kiti (‘siis adresita, lan propono de G’° Se- 
bert, dum la monalo de .lulio 1909, al la membroj de la Scienca Asocio 
Esperantista por prepari la kreadon, en tiu ĉi Asocio, do speciala Sekcio 
de la Internaciaj Kongresoj.

Oni nur plenigis tiun tekston por noli la decidojn alprenitajn, dum la 
Barcelona Kongreso, de la ĉeestantaj membroj, kiuj aligis al la kreado de 
tiu Sekcio.

La Internacia Scienca Asocio Esperantista estas fondita, en 1906, kun la
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nekomprenata de la ĉeestantoj, ĉu almenaŭ

celo propagandi, kiel eble plej multe, la lingvon internacian Esperanto, en 
la sciencularo, kaj nome, enkonduki la uzadon de tiu lingvo, en la inter- 
naciaj Kongresoj, flanke de la multaj naeiaj lingvoj, kiuj estas hodiaŭ 
akceptitaj, por la komunikoj farotaj en tiuj Kongresoj.

l iu lasta parto de gia programo donis, ĝis nun, nesufiĉajn rezultojn.
Kvankam, en la Kongresoj, kiuj okazis dum tiuj lastaj jaroj, oni povis 

konstati & bedaŭri la malhelpojn, kiuj rezultas el la diverseco de la lingvoj 
uzataj de la oratoroj, kaj kvankam ofte estis neeble farigi la utilajn traduk- 
ojn por la komunikoj, en multaj lingvoj, tre malofte okazis, ke tiuj 
Kongresoj grupigis sufiĉan nombron da personoj, kiuj konas Esperanton, 
por ebligi la kreadon de speciala organizo por la traduko dela komunikoj, 
en tiun lingvon.

Por atingi tiun rezultaton, oni devus esti kreinta, antaue, apud la olicejo 
de ĉiu Kongreso, oficaron de tradukistoj, kiuj povus proponi sian helpon 
al la kongresanoj, ĉu por traduki, tuj, en Esperanton, la komunikojn 
faritajn en eksterlanda lingvo, 
por ebligi la publikigon, post la Kongreso, de traduko, en Esperanton, de 
tiuj komunikoj kaj de la protokoloj de la Kongreso.

Por ke la Scienca Asocio plenumu sian programon, gi devus preni la 
iniciaton organizi tiuspecajn servojn, atendante ke la lingvo Esperanto 
estu sufiĉe diskonigata, por ke la estraroj de ĉiu Kongreso povu trovi, inter 
siaj propraj membroj, la necesajn helpojn.

Por inaŭguri, tiun sistemon, prezentigos bonega okazo la proksiman 
jaron, dum la granda tutmonda ekspozicio, kiu okazos en Bruselo Belgujo , 
en 1910.

En tiu Ekspozicio, kiu estos organizita, lau la plano de la Tutmonda 
Ekspozicio de Parizo, en 1900, kaj kiu eĉ donos pli grandan lokon por la 
manifestadoj de la vivo internacia, oni rezervos gravegan lokon por la 
oficialaj kongresoj, kies anoncita nombro jam superas 00 kaj por kiuj la 
Belga Registaro intencas organizi plenajn servojn por publikigo de la 
oficialaj partoj.

En tiuj kondiĉoj, kelkaj membroj de la Scienca Asocio Esperantista 
opinias, ke oni povus kolekti la aliĝojn de tiuj, el iliaj kunsocietanoj, kiuj 
jam havis la okazon ĉeesti en Sciencaj Kongresoj, kaj sekve povus doni 
utilan helpon al la organizo de la oficejoj por tradukoj, pri kiuj ni supre 
parolis, apud la diversaj estontaj kongresoj, l iamaniere oni starigus, en 
la Asocio, sekcion nomitan Kongresa Sekcio, ĉe kiu la organizantoj de la 
sciencaj internaciaj kunvenoj povus trovi, en la estonteco, la necesajn 
informojn & helpojn por doni, al la oficejoj de tiuj kunvenoj, la eblon uzi 
la lingvon Esperanto.

La Organiza Komitato de la Kongresoj, kiuj okazos, dum la Ekspozicio 
de Bruselo, kun la oficiala apogo de la Belga Registaro, montrigis favora 
al la starigo, en la administracio de liuj Kongresoj, de speciala oficejo por
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la jaro 1909
, sekve, (dekli, kiel celon, konigi Esperanton al la

l vadu koj en Esperanto, kiu estos organizata de la lnternacia Scienca 
Asocio Esperantista.

Sajnas cetere utile pligrandigi la agadkampon de tiu sekcio, por kon- 
lentigi la dezirojn esprimitajn, en simila lemo de Sro ingeniero Ro l l e t  
d e l  Is l e , en la .lidia numero de Scienca Revuo, kun la ideo okazigi pli 
ageman intervenon de nia Asocio, apud la sciencaj Kongresoj, kiuj okazas 
en ĉiuj landoj.

Ekzemple, per la helpo de siaj sekretarioj kaj de siaj specialistaj anoj, 
ĝi povos kunhelpi la funkciadon de la specialaj Esperantistaj sekcioj, kies 
la multnombraj kongresoj povus deziri la organizadon, lau la maniero 
kiun trovis utila la granda kongreso de kuracistoj okazinta en Budapest 
dum

La kreota sekcio povus
organizantoj de tiuj kongresoj, kaj faciligi la uzon de tiu lingvo, por iiiaj 
laboroj, precipe alportante helpon por la traduko, en Esperanton, de la 
komunikaj kaj protokoloj, kaj ankan helpante, lau bezono, la kreadon de 
specialaj Esperantistaj sekcioj.

Por faciligi la starigon de tiu fondaĵo, povus esti horn* kunligi la orga- 
nizon de liu Sekcio, kun liu de la Kolektiva Biblioteko de la Sciencaj 
Asocioj kaj Institucioj, kiu funkcias en Bruselo, kaj kies administrado 
estas al kon fidi Ui al la Instituto de Bibliografio de tiu urbo.

Per simpla aliĝo, ĉiam nuligebla, al tiu lnstituto, la Kongresa Sekcio 
povus disponi, en la ĉambroj difinitaj al tiu Biblioteko, en Bruselo, 
konstantan lokon por siaj arĥivoj kaj havi, je sia dispono, organizitajn 
servojn por la konservo de siaj dokumentoj kaj por la sekretariaj & aliaj 
laboroj.

En liuj kondiĉoj, la organizon kaj celon de la dirita sekcio oni povus 
difini per la projekto tie ĉi aldonita de regularo, kiuj lakte supozas, ke la 
filiiĝo al la nova sekcio de la membroj de la Asocio, kiuj jam pagas kotizon, 
neniel devigos la pagon de plua kotizo.

Ni sendas alvokon al ĉiuj el la membroj de la Scienca Asocio Esperant- 
ista, kiujn la kreado de tiu sekcio interesas, ke ili bonvolu helpi tiun 
kreadon, sendante post plenigo kaj subskribo, ilian aliĝilon.

.lam kelka nombro de anoj, kies la liston oni trovos poste, enskribigis 
sin kiel anojn de la sekcio, kaj Sro Ro l l e t  d e l  Is l e bonvolis akcepti, ke liA
almenaŭ provizore plenumos la rolon de Generala Sekretario.

Listo de proponoj porla elekto de la estraro estos submetita ĝustatempe 
al la voĉdono de la anoj de la sekcio, kiam ili estos sufiĉe multnombraj, kaj 
ĉiuokaze liu voĉdonado okazos antaŭ la komenco de la Brusela Ekzpozicio.

1 Vidu la gazelon «Noĉo tle Kuracistoj». Oktobro 1909, p. 179«.
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Por la alifontaj membroj :
In t e r n a c ia  Sc ie n c a  As o c io Es pe r a n t is t a .

Kongresa Sekcio.

Projekto de Regularo.

I
Estas fondita, en la Scienea Asocio Esperantista, sekcio nomita Kongresa 

Sekcio.
II

La celo de tiu sekcio estas konigi la sciencan valoron de Ia lingvo Esper- 
anto, kaj faciligi la uzon de tiu lingvo en la Internaciaj Kongresoj, per 
ĉiuj taŭgaj rimedoj kaj inter aliaj, per la organizo, apud la olicejo de ĉiu 
Kongreso, de speciala Ofica ro de tradukoj en Esperanto kaj per la kreado, 
en tiuj kongresoj, de specialaj Esperantistaj sekcioj, se tio taugas.

III
Povas esli enskribitaj, kiel membroj de la Sekcio, ĉiuj membroj de la 

Scienca Asocio, kiuj tion deziras.
'l iu enskribo lindas, al tiuj membroj, la solan devon alporti sian moralan 

helpon al la organizo & funkciado de por traduko en lingvon Esperanto 
oficejoj, kiuj povus esti kreataj apud la estontaj internaciaj kongresoj, ĉu 
en okazo de tutmonda ekspozicio, ĉu en iu ajn cirkonstanco.

IV
La monaj rimedoj de la sekcio konsistas, el mondonacoj & subvencioj 

kiujn ĝi povos ricevi, por la plenumado de sia programo.

V
administro de la sekcio eslas alkonlidala al Estraro, kiu enhavasLa

unu Prezidanton, u iiii Vicprezidanton, du Asesorojn & u iiii Sekretarion* 
Kasiston.

La membroj de tiu Estraro estas nomitaj por periodo de unu jaro, kaj 
per voĉdonoj kolektitaj per korespondado, je la lino de ĉiu jaro. lli estas 
senlime reelekteblaj.

VI
La Estraro havas la permeson ĉe la Kongresoj, kiuj tion petosan kiuj 

akceptos la proponon pri tio, fondi per la monaj helpoj, kiujn ĝi povos 
havi, oficejojn por tradukoj A publikigoj, organizotaj konsente kun la 
administracio de tiuj kongresoj.
Ĝi povas helpi, se bezone, al la kreado, en tiuj kongresoj, de specialaj 

Esperantistaj sekcioj.
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VII
La sidejo de la sekcio estas provizore en Bruselo, kaj ĝia administracio 

estas aldonita al la administracio de la Kolektiva Biblioteko de tiu urbo, 
kies filiigita societo ĝi estos.

liuj reguloj povos ĉiam esli sangitaj kaj la sidejo de la sekcio povasesti 
translokigita, en ĉiun ajn lokon, lau decido de la Estraro.

%
Unua listo de la aliĝintaj inembroj.

Franc it Jo : Benoit Rene, Boirac E.j, Borson, Bourlet Carlo, B ricard 
Raoul), Chavet, Cotton, Laisaut (Ch.j, Monton, Peloille, Rollet cle l Isle, 

Rousseau, Sebert Generalo , Verax.
lfelgujo : Champy, Van der Biest-Andelhof, Van Meleckebeke, Van 

Schoor, Witteryck.
Anglaĵo: Moscheles.
Aŭstrio : Otto Simon.
banujo: Skeel Giŭrling.

Itaporto de la Teknika Komisio. - La Teknika Komisio 
kunvenis la unuan fojon, vendredon 20an Oktobro 1909 kaj de liu tago, ĝi 
havis sep kunsidojn.

Gi decidis studi unue la konsilojn donotajn al la teknikistoj pri la verk- 
ado de la novaj teknikaj vortoj, kaj ĝi apartigis tiujn konsilojn lau la sek- 
vantaj partoj :

le
2e
3e
4°
5e

Konsisto de la Problemo.
Generalaj konsideroj; Difinoj; Scienea kaj teknika lingvoj. 
Preparado de la laboro; kunigo de la elementoj de la Problemo. 
Serĉado de la Solvo, aj Kunmetataj vortoj; b) Simplaj vortoj. 
Elekto de la solvo en kelkaj malfacilaj kazoj.

La Komisio jam studis kaj starigis la kvar unuajn partojn krom kelkaj 
ĉapitroj, kiujn ĝi opiniis jili detale ekzamenotaj.

Speciale, ĝi pensis ke estas tule necese ke oni difinu la uzon de la afiksoj 
en la sciencaj vortoj kaj nun ĝi studas unu post la alia, ĉuijn afiksojn. 
Poste ĉi intencas zorge ekzameni la metodojn uzotajn por la Esperantigo de 
la nacilingvaj vortoj au radikoj.

La Komisio bavas nun korespondantojn en Anglujo, Germanujo kaj 
italujo (Sinjoroj C. W. C. Ba iil o n v el Londono, Eh e h l e el Stuttgarl kaj 
Me a z z in i el Bibbiena. Ro l l e t  d e l Is i.e .

Raporto de la Akademia Komisiono. — La Scienca Oficejo 
jam ricevis returne kelkajn ekzemplerojn de la tehnika vortaro submetita 
al la kritiko de kompetentaj Esperantistoj.

Mi rememorigas ke ĉiuj ekzempleroj devas post kritikado esti resendotaj 
al la S. O. (10, rue de la Bourse, Geneve) antan la 1“ de Februaro 1910.

K. d e Sa u s s l k e .
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Monata organo de la Bulgara Esperantista 
Ligo en Esperanta A Bulgara lingvoj.

Jare (en Balga ru jo Er. 2.50 = /S 1. — 
(en aliaj landoj Er. 3.50 = /S 1. 70 

Sin turni al Redakcio de « Lumo » 
ĉe Iv. Nenkov, Tirnovo (Bulgarujo).

2$ ESPERANTO #
Duonmonata Internacia Gazeto

La plej ofta! — La plej malkara!
A

Tutmonda Informilo — ( iulandaj korespond- 
antoj — Vivado nacia — Praktikaj sciigoj pri 
komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, l 

instruado, arto & literaturo, &c. — Felietono.
Organo de Universala Esperanto Asocio. — 

Multaj informoj pri Ia jama utileco de Esperanto.

Unu numero: 15 centimoj (6 sd.) Jara 
abono: 4 frankoj (1,60 .;$).

Direkcio: II. Dodier, 8, Bue Bovv l.vshenj, Genĉvc (Svisujo).

LINGVO INTERNACIA
Unuala Ontra Organo ili* la Esperantistoj.

nur en Esperanto 48 p. (13 X 20)

Jara abono : fr. (2
Kun Literatura Almanako: 7,7>O fr. (3 $).

Administracio :

Preso Esperantista Societo,
33, rue Lacepede, Paris.

Moeo de Kuracistoj
Monata organo por internacia korespondado de 

Kuracistoj pri aferoj profesiaj, etikaj & soci- 
medicinaj.

Jarabono: Kr. 3,60 (1,50 $).

Administrejo: D-ro Stefan MIKOLAJSKI 

Strato Sniadeckich, 6, Licon (Autriche-Galicie).

LA DU STELOJ
Monata organo de Cila Esperantista Asocio

En Esperanto & hispana lingvoj, kun ilustraĵoj.

Redakcio & administrejo:

CilaEsperantista Asocio, Casilla728, Santiago, Chile.
Jara abono: 2

Specimena numero estas senpage ricevebla.

Rumana Gazeto Esperantista
Unua perioda publikaĵo Esperantista 

en Rumanujo.

Monata oficiala organo 
de FFederacio de la Esp. soe. 

en Rumanujo.

Jara abono
$ l.— (enlande),
$ 1.20 (eksterlande).

Redakcio & Administrejo:
BUKAREST, str., Coltei, 16.

RUMANA ESPERANTISTO
Oficiala ciudumomta organo 

de la rumana Esperantista Societo.

Jara abono : 2

Redakcio A Administracio :

Bukareŝto, o Str. 1. G. Bratianu.

I /•
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

(TJ. 3±L
U. E. A. celas plifaciligi la ĉiaspecajn rilatojn inter diverslingvanoj & krei fortikan ligilon (ie 

solidareco inter siaj membroj, (ii organizas per Esperanto diversajn internaciajn servojn tuj uzeblajn 
de la personoj, kiuj vojaĝas, komercas, korespondas, rilatas kun alilingvanoj pri ĉiuspecaj fakoj. Gi 
klopodas por starigi en ĉiuj lokoj konsulojn, Esperan to-Oti cejojn, kiuj helpas al la trapasantaj sam- 
ideanoj; ĝi organizas ekskursojn, libertempajn koloniojn, Esperanto-botelaron, komercan servon por 
ĉiea disdonado de reklamiloj. &c. — ( iu membro ricevas membrokarton, kiu donas al li la rajton sen- 
page uzi la servojn de E. E. A. La kotizo por 1909 estas 36 sd. — Por ĉiu j informoj sin turni al la lokaj 
Delegitoj & Subdelegitoj, aŭ al ESPERANTIO, IO, rue de la Bourse, G ENEVIO (Suisse).

A
C/mĵ grupoj,kiuj ue ankoraŭ elektis Delegiton al U. E. A. estas petataj tion fari kiel eble plej 

haidan. Ciuj izolaj Esperantistoj, kiuj bonvolus akcepti la taskon de Subdelegito en sia loko, srkihu 
al la supra adreso.



SAMIDEANO ĈIUMONATA
Internacia Ilustrata Esperanta Revuo

por literaturo, scienco, belarto, familia legilo de 
multaj okcidentuloj kaj orientuloj kun aldono de 
Originala Pentraĵo en 30 koloroj au pli.

•

Jara abono: 2,75 Unu numero 25 sd.

Sin turnu al

M. Hikosaka, 33, Abekawaniachi 
Asakusa, Tokio > Japanujo).

ESPERANTISTA POŜKALENDARO
t »10

Redaktoro Prof. Dro S. LEDERER, Prago

(Apero en Novembro 1909)
A
Gia enhavo konsistos krom la tradiciaj kalend- 

aro, el statistikaj informoj ka j kompleta iisto de la 

esperantistaj grupoj el diversspecaj novaj, tre in- 
teresaj artikoloj.

Prezo: 0.40 Sni. — 0.80 M.
{afrankite ĉien 0,50 Sni. =1.00 M.)

Esperanto Verlage Viii Ilei’ & Borel
Berlin SW. 68, Lindenstrasse, 18-19 

kaj korespondantoj

ELEBLA

INTERNACIA ILUSTRATA ESPERANTA REVUO
Oficiala organo de Japana Esperantista Asocio.

Jara abono: 2 yen = 2 $.

Adreso: Japana Esperanlisto, llaruniudii, Tokio, Japanujo.

ZA

s k r ibmaŝin o
YOST

A
Sparo de tempo.

YOST
A
Sparo de mono.

YOST
Fortikeco & simpleco.

YOST
Legebla skribo.

YOST
Universala & Esper- 

anta klavaro.

Por havi detalajn sciigojn, bonvolu skribi al

I brairie de 1’LCsperaii Io

15, Rue Montmartre, PARIS.


